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Honza Červinka: Úspěšný 
je každý, stačí se narodit.

pokračování na str. 2

Successo Erfolg Success Succès Éxito

Po odhlasování únorového tématu noVinci – Úspěch – nás napadlo udělat roz-
hovor s Honzou Červinkou, spoluzakladatelem naší školy. Honza souhlasil, 

udělal si na nás čas a umožnil nám nahlédnout do svých myšlenek. A vy teď máte 
možnost do nich nahlédnout také.

Co si představíš pod pojmem úspěch?
Úspěch můžeme definovat jako dosažení 
nějakého cíle, ať už částečné nebo úpl-
né. Pro mě se to slovo proměňuje vlastně 
celý život, a získává pořád nový význam. 
Jsem poměrně hodně cílově orientovaný 
člověk, takže pro mě dosažení nějakého 
cíle bylo a pořád je důležité. V posledních 
dvaceti letech se snažím vědomě pracovat 
na určitém nadhledu nad tím, zda jsem 
úspěšný, nebo ne. Důležitou částí toho je, 
abych tím, kdo posuzuje, jestli se mi daří, 
byl hlavně já. Když mi bylo dvacet, tak 
jsem vůbec tyhle věci neřešil. Dosáhnout 
úspěchu byla pro mě intuitivní potřeba, a 
to v jakékoli oblasti. Později jsem začal 
pracovat s nadhledem nad tím, že cokoliv 
dělám, jakéhokoliv úspěchu dosáhnu, je 
věc jenom dočasná. Dneska vyhraješ, zít-
ra prohraješ. Dneska jsi nejlepší, za 10 let 
budou jiní ještě lepší. Takže vlastně není 
možné být trvale úspěšný a stále zvyšovat 
výkon. No, a tohle je něco, s čím pracuji 
pořád. A přesto i dnes mě někdy potřeba 
dosáhnout nějakého cíle nebo touha něco 
dokázat a v něčem uspět dokáže vyrušit z 
vnitřního klidu, o který se už dlouhá léta 
snažím.

Co konkrétně je pro tebe úspěch?
Toho je spousta. Pro mě je úspěch hezky 
prožitý den, ve kterém se něco naučím.

Čas strávený s lidmi, které mám rád a se 
kterými mi je dobře. Úspěch pro mě je, 
když udělám něco užitečného pro něko-
ho jiného. Učím se na trumpetu, a když 
se podaří udělat pokrok během cvičení, 
které dělám, je to prima. Zažil jsem úspě-
chy i neúspěchy ve vztazích, v podnikání, 
ve sportu, při budování téhle školy, v růz-
ných zálibách, které jsem s vervou dělal a 
pak třeba opustil. Jako u každého je můj 
rozptyl úspěchů a neúspěchů velký. Ale 
dneska už to mám tak, že je to v pořádku, 
i když se nedaří. Jde o to vnímat své čin-
nosti jako cestu, která má smysl za všech 
okolností. 

Ty jsi zmínil trumpetu. Řekli mi, že hra-
ješ v kapele. Je to pravda?
Jo. Hraji tam na trumpetu asi tři roky a 
ještě v jiné kapele hraji na kytaru. Dřív 
jsem i zpíval, to už teď spíš míň.

Může být úspěšný každý, nebo je úspěch 
jen pro vyvolené?
(smích) Úspěšný může být každý. Úspěš-
ný je každý. Akorát ne každý to ví. Stačí 
se narodit.

Jsi jedním ze zakladatelů školy daVinci, 
jak se to stalo?
To vymyslela Jitka Lukešová. Moje žena 
Jana za mnou jednou v dubnu přišla s tím,

že potkala úžasné manžele Lukešovi, 
kteří mají fantastický plán založit školu. 
Já jsem na ni koukal jako na blázna. Na 
první pohled bylo zjevné, že kromě smě-
lého plánu vlastně nemají nic. Nevěřícně 
jsem kroutil hlavou. Nicméně jsem řekl, 
že dobře, že to budu ze začátku financo-
vat a pak se uvidí. A tak se Jana s Jitkou 
daly do práce. Já jsem Janu v té době moc 
neviděl, protože byla od osmi do osmi ně-
kde v luftě a vyráběla s Jitkou školu. Pak 
se škola rozběhla a začala fungovat, zatím 
velmi skromně. Jana potom otěhotněla 
s naším nejmladším a Jitka potřebovala 
pomáhat. Tak jsem najednou zjistil, že 
chodím do školy čím dál častěji. Pak jsem 
zjistil, že tady učím angličtinu. Nakonec 
jsem řekl, že teda ty velké peníze do ce-
lého toho projektu dám. A pak to všechno 
začalo běžet ještě rychleji kupředu a teď 
je tady tohle. (smích)
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pokračování ze str. 1

Bereš tuhle školu jako úspěch?
Beru. Ale to není úspěch můj. Je to 
úspěch, na kterém jsem se podílel. Ob-
čas se tady mihnou lidé, kteří mi říkají: 
„To musíte být strašně hrdý.“ Nevím, já 
to takhle necítím. Já cítím jenom klidnou 
radost z toho, že to tady je. Přes všechna 
ta neklidná období, která jsme tady měli. 
A to byla spousta náročných věcí. Spousta 
stresu.

Když jsi dostudoval ČVUT, tak byly asi 
dva roky po sametové revoluci. Hodně 
lidí využilo možností, které tu do té doby 
nebyly. Jak to bylo u tebe?
Taky tak. (hodně se směje) Já jsem ne-
věděl, co dělám. „Odvahy dost, rozumu 
prost,“ jak říkal Phil Marlowe. V té době 
prostě nikdo nic moc nevěděl a neuměl. 
Všichni zjišťovali, učili se chybami. No, 
a já jsem se vrhnul na nějaký obor a tam 
jsem prostě šlapal naplno. Po nějaký době 
se výsledky dostavily.

Jsi také zakladatelem a generálním ředi-
telem velmi úspěšné společnosti Adastra, 
která nabízí firmám úspěšné řešení pro 
jejich byznys. Co to znamená?
Tak to je takové klišé. Ta firma dělá soft-
ware, který pomáhá jiným firmám dělat 
jejich byznys. Každému zákazníkovi se 
programuje na míru. V zásadě přijdou 
naši lidé k zákazníkovi, baví se s ním a 
analyzují obchodní procesy jeho firmy. 
Na základě analýzy se dává dohromady 
podpora takových obchodních procesů 
pomocí softwarových a datových aplika-
cí.

Mnozí tě považují za úspěšného člověka. 
Považuješ se za něj i ty sám?
(přemýšlí) Asi jo, ale v jiné rovině, než ve 
které se ten úspěch obvykle měří. Já znám 
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spoustu úspěšných lidí, kteří nezaložili 
školu, a přitom je můžu označit za úspěš-
né. Moje maminka může být jedním z 
těch příkladů. Celý život byla učitelka a 
žádné peníze jsme nikdy neměli. A přitom 
život pro ni nebyl jednoduchý, ale žila na-
plno každý den, těšila se ze života a pořád 
se těší. Ve svých 75 letech se pořád učí. Já 
slovo úspěch nemám rád, když se dává do 
souvislosti s fotbalovými hvězdami, bo-
hatými lidmi nebo se známými zpěváky. 
Tím má slovo úspěch pro mě pejorativní 
nádech.

Já osobně definuji úspěch jako splněný 
sen, vidíš to stejně?
Když se ti splní sen, tak po velice krátké 
periodě, která může trvat den, týden nebo 
půl roku, přichází prázdnota a potřeba 
dalšího snu. Když třeba dostaneš nové 
luxusní auto, tak se z něho budeš chvíli 
radovat, pak ho ukážeš všem známým a 
kamarádům. Po 14 dnech ale zjistíš, že 
do toho auta sedáš bez vědomí toho lu-
xusu, kterým jsi obklopen, stejně jako jsi 
sedal do škodovky stodvacítky před 30 
lety. Takže to splnění snu nebo dosažení 
nějakého konkrétního cíle je krátko trva-
jící přelud. Tam to štěstí není. Když máš 
možnost každý den, každou chvíli dělat 
věci, které tě těší a naplňují, ve kterých 
vidíš smysl, tak to ano, to je dobrý. To je 
úspěch.

Existuje nějaký klíč k úspěchu?
Já znám a používám jenom jeden. A to 
je vytrvalá, tvrdá práce. A také je dob-
ré umět se vzdát cílů, které mi nastavilo 
moje okolí nebo které jsem si nastavil i 
já sám, ale které pro mě po nějaké době 
ztratily smysl. A když to není to, co chci 
dělat, těžko v tom budu dobrý a těžko mě 
to může těšit. Klíčem k úspěchu je také 

dobrá volba toho, čemu chci ten čas obě-
tovat a čemu ne. Ono úplně není důležité 
být nejlepší v tom, co dělám. Ale abych 
z toho mohl mít radost, potřebuji cítit, že 
se to nějakým způsobem daří, že v tom 
dělám pokroky. A pak je tam ještě jed-
na část, která je neméně důležitá. V mé 
generaci se například spousta lidí prostě 
nenaučila anglicky, a díky tomu se jejich 
obzory uzavřely na tom, co bylo dostupné 
česky. Někteří zmaří spoustu svého po-
tenciálu v oboru, který chtějí dělat, jenom 
proto, že nejsou ochotni dělat věci, které 
jim jsou nepříjemné, ale které jsou pro ten 
obor nezbytné. Tohle je něco, co já jsem 
byl ochotný dělat. I třeba tu špinavou prá-
ci, která mi fakt nevoněla. A vidím to ve 
svém okolí taky tak. Ti, kteří se posouva-
jí dál, jsou ti, kteří si odpracují i ty části, 
které je třeba nebaví, ale jsou důležité.

Jaké máš plány do budoucna? Plánuješ 
něco nového, nebo chceš rozvíjet a starat 
se o to, co už máš?
(přemýšlí) Do budoucna teď žádné vel-
ké projekty typu nová firma, nová škola 
nemám. Snažím se být se svou rodinou, 
se svými nejbližšími a věnovat jim co 
nejvíce času. Učím se na trumpetu, učím 
se spoustu jiných věcí. Snažím se získat 
nadhled nad svými úspěchy i neúspěchy v 
každodenním životě.

Děláš, co tě baví?
Dělám, co mě baví. To je důležité.

Díky za rozhovor a za tvůj čas.

Hrníček, G2

Číslo tři je pro lidstvo bezpochyby významné (dle numerolo-
gie dokonce téměř magické). Na stupních vítězů stojí jen tři 

nejlepší, odděleni úspěchem od ostatních. V pohádkách dobrý 
konec zaručují tři kouzelné oříšky, tři zlaté vlasy, tři přání od 
kouzelné rybky či tři malá prasátka. Zatímco procházíme dveř-
mi se značkami tří králů do hotelu U Tří pštrosů, naše uši se 
nevyhnou Třem slovům od Leoše. 

Únorové číslo je třetím (a nyní už chápete důležitost tohoto fak-
tu) výtiskem noVinci a jeho ústředním tématem se stal Úspěch. 
Většinové společenské vnímání tohoto jevu by se dalo shrnout 
třemi slovy: jde o papír. Je to pochopitelné, se správným pa-
pírem můžete dokázat spoustu věcí, navíc i jeden samotný list 
může být úspěchem sám o sobě.

Úvodní okénko s Verčou
Co přesně na papíru musí být napsáno, už je otázka o poznání 
složitější a její odpověď značně subjektivní. S takovým posto-
jem k chápání úspěchu samozřejmě nemusíme souhlasit všichni, 
protože jak jsme se již dozvěděli v lednovém čísle - názorů je 
spousta. 

Na několika následujících stranách se setkáte nejen se subjek-
tivními pohledy a osobními příběhy, ale také s posouzením 
úspěchu okem vědy. No a pokud máte pocit, že jste 
se na své cestě za úspěchem ztratili, nenechte si ujít 
přehledně shrnuté praktické tipy ze zákoutí „nejúspěš-
nější” člověkem vytvořené sítě - internetu. 

Verča, G4
šéfredaktorka

Rozednívá se. Z loděnice vychá-
zí osm veslařů v červenobílých 
veslařských kombinézách znač-

ky Atex. Na ramenou nesou Dolejší 
Alej – nejlepší osmiveslici ČVK Praha. 
Pod nohama se jim motá Čenda, hrdý 
pes hlavního trenéra. Procházejí kolem 
klubového tranzitu s přívěsem pro lodě, 
kde už na ně čeká kormidelník. Společ-
ně dojdou na plato k břehu Vltavy, kde 
na povel kormidelníka pokládají chlou-
bu klubu na vodu. Vesla upevní do ha-
vlinek, pravou nohou stoupnou do lodi 
a za hlasu kormidelníka: ,,Odkopnem! 
Jdeme, hop!“ se odrážejí od břehu a vy-
plouvají do sluncem zalitého rána.

,,My nejsme žádný zájmový kroužek, 
ale sportovní klub, který jezdí na olym-
piádu." To jsou slova mého trenéra, která 
nikdy nezapomenu. Veslovat, nebo ještě 
přesněji veslovat za Český veslařský klub 
v Praze je spíš životní styl než sport. Eat-
-Sleep-Row. Repeat. Na nic jiného není 
čas. Vím to z vlastní zkušenosti. Tréninky 
každý den, jen v neděli trenér poctí své 
svěřence volnem. Sobotní tréninky jsou 
nejdelší. Ranní rozveslování, dopoled-
ní posilovna a odpolední vytrvalost. Na 
oběd se chodí na čínské nudle do Podolí, 
ti schopnější si z domova berou těstoviny 
s tuňákem. A když si po nedělním indi-
viduálu večer sednete k učení, které jste 
celý týden zanedbávali, víte, že to zítra 
začne celé znova.

Veslaři nemají prázdniny. Všechna volna 
tráví na vodě, nebo na trenažérech a v po-
silovně. Také jezdí na soustředění, kde do 
lodě lezou z ledové vody a kde jsou nuce-
ni veslovat i za deště a v kroupách. Aby 
se ale nepředřeli, jak říkají trenéři, tráví 
prázdniny částečně na kolech nebo v zimě 
na běžkách. Často je to ale náročnější než 
samotné veslování. Když trenér uzná, že 
už je opravdu pod nulou a venku sněží, 
veslaři sedají na trenažéry, kde po vydání 
všech sil, které mají, vyčerpáním zvrací 
do košů předem vedle připravených.

Veslování je o technice, síle, ale hlavně o 
výdrži. Kdo vesluje, je obětí začarované-
ho trojúhelníku veslo - škola - rodina. Ze 
všech tří stran veslař cítí obrovský tlak, 
každá strana mu vyčítá, že s ní tráví málo 
času. Nejhorší jsou začátky. Nová termi-
nologie, které nerozumíte, a trenér, který 
po vás chce se soustředit na desítky věcí 

Za veslem

najednou. Nepřeháním. Z megafonu hlav-
ního kouče, který jede vedle posádky na 
motorovém člunu, se ozývají pokyny, 
jako: ,,Háček si dá ranku! Švédsko! Půl, 
celá! Nakolmit!“ Trvá měsíce, než to-
muto jazyku začnete rozumět. Trvá roky, 
než vaše veslování začne vypadat aspoň 
trochu dobře. Když ale všechen nápor vy-
držíte, dostanete se po prvním roce veslo-
vání na Mistrovství ČR, po čtvrtém roce 
na Evropu, a když vás nepotká syndrom 
vyhoření, čeká na vás Mistrovství světa a 
olympiáda.

Na závodech menších než MČR se udě-
lují medaile jen za první místa. Často se 
stává, že klub postaví dvě posádky do 
jednoho závodu. Většinou se ví, která z 
posádek vyhraje, ale i tak ta horší závo-
dí se stejným odhodláním vyhrát jako ta 
lepší. Všechny posádky přijedou na start, 
z veslařů nervozita jen srší. A když se z 
megafonu rozhodčího ozve: ,,Připraveni? 
Vpřed!“ lodě se rozjedou rychleji než vět-
šina závodních aut. Je to o víře v ostatní 
členy posádky, včetně kormidelníka, bez 
něhož by posádka nikdy nezajela taková 
čísla (přeloženo do jazyka veslařského 
laika: tak dobrý čas) jako s ním. Nejen 
kvůli tomu, že určuje směr a tempo, ale 
hlavně kvůli jeho schopnosti motivovat, 
která veslařům strašně pomáhá. V lodi pa-
nuje naprostá synchronicita. Kdyby jeden 
veslař zabral byť jen o pár setin sekundy 
dřív než ostatní, mohlo by to znamenat 
překlopení lodi. V takovém případě se 
nejdřív zachraňuje drahá karbonová loď, 

pak vesla a až nakonec samotný veslař. 
Koneckonců, všichni při přijímání do klu-
bu podepsali, že umí plavat.

Veslaři o veslování často říkají, že je to 
ničí. „Nemám volno. Nestíhám. Jsem mrt-
vej. Nemám čas, mám trénink.“ To jsou 
věty, které od nich slyšíte velmi často. A 
když se jich zeptáte, proč vlastně veslu-
jí, neodpoví vám. Ne proto, že by neznali 
odpověď. Tu oni znají, ale nedokážou to 
vysvětlit tak, aby ostatní pochopili. Kdo 
nezažil pocit, kdy osm lidí zabere ve stej-
ný čas veslem pod vodou, které je dlouhé 
skoro čtyři metry, nepochopí, proč veslaři 
zanedbávají školu i kamarády. Kdo neza-
žil pocit, když vám trenér řekne: „To bylo 
dobrý, moc dobrý,“ nepochopí, proč ves-
laři vstávají před čtvrtou ráno, aby si ještě 
před školou došli na trénink. Kdo nezažil 
pocit, kdy loď s vámi projede cílem jako 
první, nikdy nepochopí, proč veslaři ve-
slují. Každý veslař si sáhne na dno. Na 
úplné dno. A nikdy toho nelituje. Nikdy.

Veslaři jsou úspěšní, protože dělají něco, 
co milují a v co věří. Vesloval jsem tři 
roky závodně, vím, jaké to je. Bohužel 
v tom nemůžu pokračovat. Neříkám, že 
nemám čas, jen mám jiné priority. Teď si 
dojdu jednou za čas do klubu půjčit skif, 
pozdravit trenéra a vyjet si na vodu. Sám. 
V každém případě však budu vždycky 
obdivovat veslaře a to, co děla-
jí. Koneckonců, já jsem tím také 
žil. Na červenobílé lipové listy 
nikdy nezapomenu. Třikrát zdar. 

Hrníček, G2
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Emotions are an integral part of the 
human personality and key to success. 
From a naturalistic point of view, they 
are the products of natural processes, 
with physiological causes and effects. 

Emotions are universal although, in most 
cultures, they can be subordinate to soci-
al reasoning. For example, in many Asi-
an cultures expressing strong emotions 
is  not appropriate. It’s more important to 
respect elders. On the other hand, in US 
culture it is expected that one expresses 
only his or her positive emotions. And 
a different picture you can get in Italy, 
where people even use their body in great 
measure to express both positive and ne-
gative emotions.

Using emotions and reason in a healthy 
balance can lead to better solutions for all 
kinds of problems. Take rules for examp-
le: sometimes rules are created for a cer-
tain context but don't make sense in diffe-
rent contexts. Then, it’s up to each person 
how to resolve such dilemmas. Should 
we blindly follow the rules or take a risk, 
use “common sense”, consciousness or 
instincts and act according to what we be-
lieve is right?

We can't really control our emotions 
much. In most cases, however, we can 
control our action based on them. For in 
stance, when we get upset but we are in
an environment where we cannot afford

Success Through Emotion
to be affected by emotions we start acting 
like nothing happened. Emotions are ne-
cessary, but there are cases when they can 
lead us into wrong decisions or simply de-
cisions that harm others. On the other hand, 
most of our action is driven with a goal to 
bring us some emotional state.  Like when 
we are playing our favourite game. We are 
playing it because it makes us feel happy.

In my opinion, emotions are usually lin-
ked to beliefs. “We are feeling angry be-
cause someone punched us in the face; 
we are feeling sad because someone said 
something mean to us; we are feeling ha-
ppy because we’ve just spent time with  
someone we love.“ All those examples re-
present our belief or understanding of the 
situation that the other person acted for 
some reason. This belief may not apply 
only to people. 

On the flip side, there are also emotions 
that we experience and we don’t know 
why. For instance, gratuitous joy or gra-
tuitous grief. Therefore I think that not all 
emotions are linked to belief.

The path to success begins with self-sa-
tisfaction and happiness. In my mind, su-
ccess is a  state of mind after achieving 
a goal. If you are not happy about what 
you have done or who you have become, 
achieving  success might be much harder. 
Emotions are instrumental for the goals 
we set for ourselves and for our determi-
nation to achieve them.

In other words, it’s important to unde-
rstand your own emotions in order to 
achieve balanced decision-making, which 
is what leads to success. It’s up to you. 
Just start feeling and reflecting your emo-
tions and you will see the results. Good 
luck!

Jáchym, G2

Rozhodla jsem se udělat rozhovor 
s Michalem Sedleckým, který je 

český moderní pětibojař, mistr světa 
z roku 2002. V anketě Sportovec roku 
obsadil v roce 2002 9. místo. 
  
Co považujete za úspěch? 
Za úspěch považuji nějaké předsevze-
tí, kterého chceme dosáhnout, a splní se 
nám. Úspěch pro mě znamená sebeuspo-
kojení. Podařilo se mi něčeho dosáhnout, 
a je důležité si ustanovit nějaký limit a říct 
si, že to nebyla marná cesta a snaha.

Považujete se za úspěšného člověka?
Spíš ne. Osobně jsem se sebou spokojen 
ve sportu, věnoval jsem tomu hodně času. 
Za někoho úspěšného považuji spíše třeba 
lidi např. v oboru medicíny.

Co jste všechno pro svůj úspěch udělal? 
Pro úspěch jsem obětoval hodně svého 
volného času. Často bych šel raději ně-
kam s kamarády, ale musím to odložit, 
protože mám trénink.

Jaký je váš největší (sportovní) úspěch?
Můj největší sportovní úspěch je titul mi-
stra světa.

Jaké to pro vás bylo?
Byl to nezapomenutelný pocit. Mám to 
pořád v paměti hlavně díky tomu, že se to 
moc často nestane. Byl jsem rád, že jsem 
za tu snahu dosáhnul něčeho velkého, 
bylo to skvělé.

Co znamenal váš úspěch pro vaši rodi-
nu?
Ta mě vždycky podporovala. Když jsem 
dosáhl úspěchu, moje rodina měla velikou 
radost, všichni byli spokojeni a radovali 
se z dosažení mého cíle.

Jaké to bylo předtím, než jste byl tak 
úspěšný? (před výhrou první medaile)
Nic moc se nezměnilo. Příprava nasazení 
do sportu byla stejná před i po; a po zís-
kání úspěchu je to často těžší, protože si 
chce člověk udržet vysoký post a přístup 
ke sportu a také se chce pořád zlepšovat.

Dobře, děkuji moc za váš čas. 
Nashledanou
Ahoj

Viki, G1

Michal Sedlecký: Za úspěch považuji 
předsevzetí, které se vám splní

Smart and Easy Guide to Success

Otázka se na první pohled může zdát jednoduchá, ale spoustu učitelů i studentů dokázala zaskočit a dlouho nakonec 
nad odpovědí přemýšleli. Teď se můžete při čtení odpovědí zamyslet i vy. Co pro Vás znamená úspěch?

,,Úspěch je pro mne mimo jiné schopnost nalézat a prožívat veškeré šťastné zážitky, které mě potkávají v nepředvídatelných inter-
valech. Jednoduše, ty maličkosti, co nám dokážou zlepšit den." - Hugo, G1
,,Dokončení kultury." - Markét, G1
,,Když udělám všechno pro to, abych splnila svůj cíl." - anonym
,,Nalezení smyslu života. Našel jsem smysl života, smysl života je totiž hledání smyslu života." -  Matěj, G3
,,Úspěch je pro mne schopnost milovat sebe i ostatní přes nedostatky, které máme." - anonym
,,Splněný sen." - Hrníček, G2
,,Úspěch je umění milovat, žít, naslouchat a pomoci druhým." - Alička, G2
,,Já se na úspěch snažím nahlížet z co nejvíce úhlů pohledu, jako kariérní, v mezilidských vztazích, v sobě a tak dále. Ovšem jako 
největší úspěch vnímám pocit naplnění při rozvahách nad vlastním životem." - anonym
,,Za úspěch považuji žít s otevřeným srdcem sobě a všem lidem." - Mára, G4
,,Být sám sebou a dělat, co mě naplňuje a dělá šťastným." - anonym
,,Úspěch může být třeba nalezení vnitřní rovnováhy a klidu, smířit se s tím, že to, co se má stát, se stane." - Anička, G2
,,Pro mě je úspěch něco, co se zdá náročné, a přesto to zvládnu, dokážu." - Mari, G3
,,Za hmotným úspěchem je často spousta dřiny a pro mne je větším úspěchem ta dřina." - anonym

Co ve svém životě povžujete za úspěch?

Zuzka, G2

Adolescents are people at a stage in their 
lives part of their life when it is still hard 
to ‘control emotions’ (meaning to con-
trol their reactions based on emotions). 
Yet, it already matters whether they can 
achieve such emotion control or not be-
cause a lot is happening in their brains 
while they’re still evolving developing. 
In my opinion it is necessary to control 
our emotions when we are in the socie-
ty. But I think it’s also important to find 
a moment and let emotions flow freely 
or even take control over us: emotions 
are our ventilators of stress. If we keep 
emotions in ourselves it could lead to de-
pression, anxiety, pain in our bodies or 
uncontrolled explosion of emotions. I see 
emotion as what makes us truly human.

Success… Something that everyone 
wants these days. But how to actua-
lly get it? That is something that goes 
through everyone's mind at least a hun-
dred times. 

So, I myself  have done all the hard work 
and have collected all the most valid and 
precious secrets from the Internet's wi-
sdom about how to become successful. 
Ok, here we go!  At first I looked at the 
giant of internet knowledge, Wikihow it-
self. There were many tips that were kind 
of  interesting, but this one was by far the 
best of them: “Surround yourself with 
other people who are successful”. Sounds 
fair, doesn’t it? But how am I supposed 
to surround myself with successful peo-
ple? Well… No one really tells you that. 
But it is kinda obvious, isn't it? I’m sure, 
that if if you'd meet someone really su-
ccessful like let's say Bill Gates, he will 
instantly become your friend and hang 
out with you all the time, or if you’d just 
hit up Elon Musk, he will definitely make 
his time to grab a cup of coffee with you!

Another tip that I’ve found came from the 
official site of Brian Tracy  who is a dude 
who has net worth of $15 million dollars, 
so it must be something helpful, isn't it?
Well yes but actually no. It sounds like 
this: “Set a deadline and make a plan to 
get there”. The point makes sense, but 
tell me… Everyone, even you, have done 
that and failed at least once. Of cour-
se you are going to do better if you set 
a deadline for yourself and actually do 
it, but you are not going to. Unless your 
will is thick and heavy as Brian's wallet, 
you most likely won’t commit to follow 
the deadlines you’ve set for yourself. 
And the last and the best!. For this one, 
I had to dig through the deepest part of 
the internet, that being not secure Czech 
forums. Well this is what I’ve found on 
“businessanimals.cz”: “Nenávidíte po-
silovnu? Naučte se ji nenávidět o trochu 
méně”! Which word by word means: “Do 
you hate the gym? Learn to hate it less”. 
And let just get things clear here, this is 
not a metaphor. This literally means that 
you should go to the gym, or do some

sports. Can I just ask the editor of this 
page, how the hell is this going to help 
you? Well, later in the article it is written 
that billionaires do sports to get their will 
and mind stronger, but that is still total 
nonsense. I’m sure that billionaires can 
find enjoyment in sports, but I'm also sure 
that it wasn’t their key to success either. I 
mean, lets just take a look at few very su-
ccessful people… Gabe Newell, Winston 
Churchill or Steven Hawking. These men 
are very successful, no doubt about that, 
but I’m pretty sure that none of them was 
led toward their success by tenis, or golf.

So what is the key to success? Well, I 
don’t know. I’m only 15, so I can't really 
give any advice on ways to success, but I 
think, that everyone has to find their own 
way.

Jáchym, 9. tř.
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Co je to úspěch?
Úspěch. Podle SSJČ se jedná o kladný 
výsledek něj. činnosti; zdar. Co to ale zna-
mená? Pokud byste se zeptali tří lidí, co 
pro ně znamená úspěch, dostanete tři růz-
né odpovědi. Co z toho vyplývá? Úspěch 
je, stejně jako třeba láska nebo přijetí, 
něco, co každý definuje jinak. Každý z 
nás má unikátní životní situaci, cíle a co 
je pro někoho selhání, může být pro jiné-
ho životní úspěch. 

Pro některé sportovce může být úspěch 
překonání se. Pokud by však příště dosáh-
li stejného výsledku, můžou být zklamáni. 
Pro podnikatele může být úspěch, když 
dosáhne vyšších příjmů než nákladů. Je 
tedy spokojený, i když má horší výsledek, 
pokud výdaje nepřesáhnou příjmy. Pro 
některé sportovce je například nepřijatel-
né považovat za úspěch horší výsledek. 

To, co se nám zdá momentálně úspěšné/
neúspěšné, nám s odstupem času může 
připadat úplně jiné. Chtěla jsem se za-
měřit pouze na fáze úspěchu, tedy před, s 
a po, protože úspěch je často velmi rela-
tivní v čase. Vzhledem k tomu, že pojem 
úspěch vám už vysvětlil Ondra ve svém 
článku Co je to úspěch?, pouze popíši své 
vnímání daného. Podle mne je to něco tak 
jedinečného, že nejde o někom říci, zda 
je úspěšný, nebo ne. Všichni jsme vlastně 
úspěšní, ale záleží na úhlu pohledu. Kaž-
dý z nás totiž vidí úspěch v něčem jiném, 
to se nám potvrdilo v rozhovoru Co ve 
svém životě považujete za úspěch?

Teď už tedy k samotným fázím. Fáze 
před úspěchem může být pro někoho vel-
mi frustrující, pro jiného motivací a ně-
kdo může považovat za úspěch své cel-
kové bytí. Někteří z nás jsou schopni pro 
úspěch jít přes mrtvoly, za to si můžete 
domyslet  cokoli, ať už osobní limity, za-
sahování do životů ostatním, nebo poru-
šování morálních hodnot. Tato fáze nás 
většinou učí trpělivosti, vytrvání a práci 
s motivací.

Druhá s fáze je často nejoblíbenější. Je to 
něco jako odměna za sílu vynaloženou ve 
fázi první, může být ale zrádná pro naši 
mysl. Musíme si přiznat, že některé z nás 
to může velmi změnit a ovlivnit i ve špat-
ném slova smyslu. Když to ale budeme 
brát optimisticky, úspěch nás naplňuje a

Každý člověk chce být v dnešní době 
úspěšný, ale ne každý být může. Co to 
vlastně znamená být úspěšný? 

Každý vnímá míru úspěchu úplně jinak. 
Není to o tom být jen hmotně zabezpeče-
ný, ale i duchovně. Někdo se vidí bohatý, 
jiný na pódiu s kytarou a před sebou stov-
ky fanoušků. Záleží na každém jednotliv-
ci,  jak moc úspěšný chce být, ale neznám 
člověka, kdo by to nechtěl vůbec. Podle 
mého názoru se každý narodil s jakýmsi 
pudem úspěšnosti. Někteří lidé využívají 
tohoto instinktu méně, jiní více. Úspěch 
ale nelze jen tak mít nebo koupit. Úspě-
chu lze jedině dosáhnout, a to svojí vlast-
ní snahou. 

Úspěch znamená získat vše, po čem tou-
žíte. V mém životě se mi to mnohokrát 
povedlo. Ať už velké nebo malé, byly to 
pro mě životní úspěchy. Vždy si musím 
nastavit danou laťku, kterou chci překo-
nat. Ze začátku to může vypadat jako ne-
zvykle vysoký cíl, ale každý máme jiné 
schopnosti k překonávání překážek a ra-
zení si své cesty. A proto je rozumnější si 
na začátek laťku nastavit nižší. Jakmile ji 
překonáme, nastavíme si ji výš a překoná-
váme vyšší a vyšší cíle. Až dokážeme to, 
po čem toužíme. A staneme se tak ,,sami 
pro sebe” úspěšnou osobností.

Stanovení cílů je nesmírně důležité, aby 
byl člověk motivován. Z vlastní zkuše-
nosti vím, že s daným cílem dosáhnete 
všeho.  Je nutné prostě bojovat a bojovat. 
Vždy si ty dané cíle přizpůsobím tak, jak 
si to okolnosti vyžadují. A vždy se snažím 
neztratit ten daný horizont. Ztratíte-li ho, 
musíte se vzpamatovat a nasměrovat se 
znovu a pokračovat dál! 

Na závěr bych chtěla říct, že je mnoho 
metod jak se dostat k úspěchu. Každý to 
má ale úplně jinak, a tak bych se vždy 
řídila sama sebou. Za úspěch můžeme 
považovat mnoho věcí. Pro mě osobně 
byl životní úspěch to, že jsem se dostala 
na střední školu, kterou jsem si vybrala, 
nebo jezdecké závody, kde jsem přesko-
čila svůj první metr s mým koněm. Pro 
někoho to můžou být maličkosti, ale pro 
mě to znamená hodně. Dala jsem do toho 
spoustu sil. Odnáším si zkušenost, že je 
potřeba nenechávat vše na poslední chví-
li. Více bojovat a zbytečně to nevzdávat. 
A tak i vy bojujte, co nejvíc to jde! 

Co ale způsobilo tuto změnu? Jsou to cíle. 
Jak dlouhodobé, tak krátkodobé. Pokud si 
podnikatel stanovil za cíl nebýt ve ztrátě, 
potom může považovat za úspěch i horší 
výsledek, dokud splňuje toto kritérium. 
Brát horší výsledek za úspěch může být 
pro určité sportovce nemyslitelné, proto-
že si dal za cíl neustálé zlepšování. Cíle 
ovlivňují, jak hodnotíme naší práci a jak 
o ní smýšlíme. 

Sice na nás jsou ze všech stran kladeny 
požadavky na výkon, vzhled a mnoho 
dalšího, ale cíle si stanovujeme my. Zde 
je ještě dobré rozlišovat, 
co jsou opravdu naše cíle a co jsou 
jenom převzatá očekávání. Kdoko l iv 
tedy může být úspěšný, když si nastaví 
rozumné cíle.

Ondra, G4

často nám dodává smysl v něčem, kde ho 
nevidíme. S dosažením úspěchu přichází 
také spousta emocí, které dokáží zasáh-
nout nás i naše okolí. Často se s ním pojí 
závist, jinak to ale je i hrdost, euforie, 
štěstí, láska, naděje a spousta dalších 
emocí.  

Poslední fáze, tedy fáze po úspěchu, je 
zvláštní, pro někoho vzrušující doba, kdy 
opouštíme starý cíl a stanovujeme si úpl-
ně nový, který je pro nás další výzvou. 
Někdy se můžeme ocitnout ve chvíli, kdy 
ale nejsme připraveni nechat naplňující 
pocit úspěchu jen tak odeznít, a to se pak 
hůře hledá motivace. Když se toto stane, 
je dobré si vzpomenout, jak jsme byli 
šťastní po splnění vytyčeného cíle/snu a 
říct si, že tento pocit je tak příjemný, že 
by byla škoda nezkusit si prožívat ho opa-
kovaně. 

Já bych za sebe chtěla dodat, že ne vždy 
to musí být malý krok pro člověka, velký 
krok pro lidstvo, ale stačí mít radost ze 
svých malých i velkých kroků. Samotné 
kroky už se totiž úspěchem stávají.

Zuzka, G2

Co s námi dělá úspěch?

Úspěch

Dominika D., G1
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Moc. Není ji vidět, není ji cítit, 
není ji slyšet, nejde ji chytit. 
Je opojná, lákavá a ve své 

podstatě neexistuje. Představuje jeden 
z nejzvláštnějších fenoménů v lidské 
společnosti. 

Jak přinutíte někoho, aby udělal něco, co 
sám nechce? Nabízí se odpověď: nijak. 
Nepřinutíte. Jenže to bohužel není prav-
da. Pokud jste mocní, můžete přinutit ko-
hokoliv k čemukoliv (pokud on sám ve 
vaši moc věří).  Protože jde o iluzi, není 
způsob, jak přesně určit, kdo moc má a 
kdo ne. Klíč je v tom, že musíte ostatní 
přesvědčit, že ji máte - a tím ji získáte. 
Mocní lidé jsou nebezpeční, ale zároveň 
přitažliví, protože se od nich dá hodně 
získat a naučit. Například jedno: Jejich 
moc je zároveň jejich prokletím.

Celé je to ošemetné. Když o moc stojíte, 
nikdy jí nemáte dost, a pokud není vaší 
prioritou, je s ní jen zbytečná zátěž a od-
povědnost. Kazí - nebo přinejlepším una-
vuje - charakter a nikdo by o ni vědomě 
neměl usilovat, protože už jen tím je na 
cestě k záhubě. Je to jako hledání Atlan-
tidy: buď zemřete už cestou k ní, nebo se 
dostanete až tam, ale než nashromáždíte 
a  objevíte všechno, co byste chtěli, dojde 
vám kyslík, a vy se utopíte. Pokud se z 
takové výpravy dokážete vrátit, nikdy jste 
nebyli až na konci, nikdy jste nepřekročili Markét, G1

hranici, za kterou se skrývalo nevídané. 
Neuspěli jste - ale zachránili si život a ro-
zum. Jste pak mocní? Ne. A v tom to je. 
Moc nerovná se úspěch, moc je spíš ekvi-
valentem prohry, protože ve chvíli, kdy se 
za ní začnete hnát s vidinou lepšího života 
nebo lepšího světa, obětujete to, pro co tu 
moc chcete.

nevydobyli, ale přišli jste k ní jak slepý 
k houslím, je pravděpodobné, že česká 
hymna z toho nevznikne. Ti, jež si své 
moci neumí vážit a uvědomovat si její 
podstatu, o ni brzy přijdou. Stačí, aby 
udělali nějakou hloupost. 

Mocní hlouposti dělat nesmí, jejich chyby 
jim totiž nikdo nikdy nezapomene. Dokud 
se ze všech jejich lží nestane tak nepře-
hledná věc, že se mezi tím pravda ztratí, 
mocní budou pozorováni a hodnoceni. S 
vlivem klesá i míra soukromí.
Ve středověku se lidé domnívali, že 
všechna moc pochází od Boha. Logicky 
pak největší moc drželi kněží a feudální 
vládci, kteří alespoň mohli tvrdit, že je-
jich právo vládnout je svaté. Jejich moc 
byla udělována vyšší silou, nebylo tedy 
rozumné se jim vzpírat. Pak se tahle před-
stava začala sypat a moc získali ti, co do-
kázali uchvátit davy; ať už plamennými 
projevy nebo přínosnou prací. Stále to tak 
funguje. Když ale k strhujícím projevům 
máte i jistou inteligenci, vzhled a ostré lo-
kty, jste předurčeni k získání moci. Jen si 
to automaticky nezaměňujte s dosažením 
úspěchu.

Ohledně moci platí jedno-
duchá rovnice - čím víc jí 
máte, tím víc jí chcete.

Jakmile ji získáte, zjistíte, že s mocí při-
chází i určitá pravidla, o kterých vám 
nikdo neřekl, odpovědnost, kterou nelze 
obejít. Vaše ideály se postupně rozpad-
nou, stejně jako vaše iluze a zůstane jen 
prázdnota. Nebo touha po tom mít stále 
víc, záleží na vás. Faktem ale je, že na 
vrcholu moci jste osamělí, protože jste z 
honby za mocí udělali smysl svého života 
a když jste ho dosáhli, smysl se vytratil. 
Proto ta častá krutost, vztek vůči těm, jež 
mají jen ony obyčejné radosti života, kte-
ré vy jste opustili. Pokud jste si svou moc

Prokletí moci

Myšlenky Steva Harveyho
Steve Harvey o úspěchu: Musíte skočit. 
Každý úspěšný člověk skočil. Představte si, že stojíte na útesu života. V dálce vidíte 
lidi, kteří tam jen tak bezstarostně plachtí někde v dálce jako ptáci ve větru, stoupají 
výš a výš. Vidíte je ve Francii, v New Yorku, někde na parníku na moři. Na exotické 
dovolené, nebo třeba v luxusní restauraci. Žijí si svůj sen a dělají, co je baví. Víte proč? 
Protože se jim padák otevřel. Jediný způsob, jak otevřít padák, abyste se pak mohli 
vznášet, je skočit. A tady je ten problém, když skočíte, můžu vám slíbit jednu věc. Pa-
dák se vám neotevře hned. Narazíte do skály, poškrábete se, zraníte se. Ale nakonec se 
váš padák otevře a vy budete plachtit. Teď přichází ta třešnička na dortu, když nesko-
číte, můžu vám slíbit jednu věc. Váš padák se nikdy neotevře. Takže jste v bezpečí, ale 
neplachtíte. Nejste tam, kde byste chtěli být. Musíte skočit.

Kniha: Jednejte jako vítěz, myslete jako vítěz
Knihu napsal Steve Harvey - autor bestselleru Jednejte jako dáma, myslete jako muž. 
Steve ve své knize píše o úspěchu. Jak ho dosáhnul on a jak ho můžete dosáhnout i vy. 
Řekl bych, že uvnitř té knihy je dokonce klíč k úspěchu. Přečetl jsem jí do pár hodin, 
je strašně inspirující. Dá vám určitý nadhled nejen nad světem, ale hlavně nad sebou 
samým. Po jejím přečtení jsem se cítil skoro jako znovuzrozený. Kniha je o tom, jak 
objevit, uchopit a rozvíjet své nadání. Doporučuji ji všem, kteří dělají něco, co je neba-
ví. Všem, kteří nedělají to, co by chtěli, i všem, kteří se třeba jen nudí. Mně tahle kniha 
otevřela oči. Věřím, že je otevře i vám. Hrníček, G2

Celým jménem Broderick Stephen Har-
vey je úspěšný podnikatel, ale hlavně 
komik a bavič. Je mu 63 let a jeho cesta 
k úspěchu byla poměrně dlouhá a trni-
tá. Přestože se Steve narodil do 
chudé rodiny, svou vytrvalostí 
a odhodláním je z něj dnes ně-
kdo, koho můžeme považovat za 
úspěšného.
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Životní úspěch?

Nacházím se v dlouhé prázdné místnosti s vybledlými 
stěnami, kde kromě hranatého stolu s několika členy 

přijímací komise a jedné volné osudové židle nic zajímavého 
není. Pomalým a rozvážným krokem se přibližuji k židli, na 
kterou, po vyzvání komise, neochotně usedám. Uplyne jen 
pár okamžiků a přichází ona otázka: ,,Co považujete za svůj 
největší životní úspěch?” 

V hlavě mám úplnou prázdnotu. Jak na takovou otázku odpově-
dět, aby co nejvíce zaujala členy komise? ,,Sakra, tak přemýšlej 
přece,” začnu si pro sebe panicky nadávat snad ve víře, že tím 
zvýším vlastní mozkovou aktivitu. Mám jim říct něco o svých 
projektech, anebo tu mám začít vyprávět o všech nezajímavých 
vědomostních olympiádách, které jsem absolvoval na základní 
škole? Zničehonic se levé obočí jedné členky přijímací komise 
začíná pomalu zvedat, čímž zřejmě poukazuje na krátící se čas a 
její omezenou trpělivost pro mou odpověď.

Co je ten největší úspěch? Co je to ‘nejvíc’, čeho jste kdy dosáh-
li? Tuto otázku jsem nedávno položil několika různým lidem v 
mém okolí. Překvapilo mne, jak téměř všichni dotázaní začínali 
svou odpověď tak, že uvedli dvě základní části životního úspě-
chu: profesní (či kariérní) a na druhé straně ‘osobní’ (nebo tzv. ‘fi-
lozofická’). Mezi osobní úspěchy respondenti řadili rodinu, mi-
lujícího partnera nebo například své zdraví. U otázky profesních 
úspěchů jsem slýchával odpovědi jako: úspěšná firma, podnik či 

nezisková organizace, ale třeba i účast na prestižní konferenci. 
Většina respondentů také přiznala, že na přijímacím pohovoru 
by se spíše věnovali profesním úspěchům, přičemž ale osobní 
úspěchy pro ně mají mnohem větší hodnotu. Očekávají tedy, že 
komise chce slyšet pouze kariérní úspěchy a na úspěch v osob-
ním životě nehledí? Jenže pokud by komisi vyloženě zajímal jen 
úspěch kariérní, mohli by přece otázku formulovat jinak, jako 
například: Čím jste byl podle vás ve vašem životě pro okolní svět 
nejvíce přínosný? Pak by bylo rozhodně zřejmé, o jaký úspěch 
jim jde, nicméně takový dotaz v našem případě kladen nebyl. Co 
když rozhodnutí ohledně přijetí zvažují právě na základě vašeho 
pojetí otázky životního úspěchu?

,,Promiňte, ptala jste se na největší úspěch?” táži se paní s vý-
razným obočím. 
,,Ano,” dostává se mi odpovědi. Najednou se zcela zklidním. 
Vždyť je to poměrně primitivní otázka - ta sympatická paní s hus-
tým obočím se mě vlastně ptá na to, kterých životních hodnot si 
nejvíce vážím, nebo ne? Nejsou snad naše nejdůležitější životní 
hodnoty zároveň našimi největšími úspěchy? uvažuji si sám pro 
sebe. Nakonec se pousměji a s ledovým klidem mluvím o samot-
né příležitosti: žít ve spokojené, zdravé a zabezpeče-
né rodině, v okruhu přátel, státě a společnosti jakožto 
o mých dosavadně největších životních úspěších. 

Hugo, G1

Člověk se vyvíjí již dva a půl milio-
nu let. Za tu dobu se vypracoval z 

pozice opice na hlavního tvůrce ekosys-
tému, ve kterém žijeme. Dnešní člověk 
tvoří nejen svět reálný (svět, který by 
zde existoval nezávisle na nás), ale jako 
jediný živočich si vytvořil i svět fiktivní. 
Orel by nekupoval na burze s pandou 
akcie společnosti Banana. Tato společ-
nost by nesídlila ve Spojených státech 
zvířecích. A jiná zvířata nepotřebují 
Listinu základních práv a svobod.

Troufám si tvrdit, že z naší perspektivy se 
jedná o solidní kariérní úspěch. Díky fik-
tivním systémům dokážeme přežít, i když 
člověk (jako neozbrojený jednotlivec) ne-
porazí v souboji lva ani mamuta.

Člověk (jako druh) uspěl, protože do-
kázal vytvořit prostředí, ve kterém se 
běžně lvů, ani divoké zvěře bát nemusí. 
Dokonce svou skupinovou prací vyhla-
dil megafaunu všude, kde se objevil.

Ani k rostlinstvu nebyl shovívavý. Vy-
palováním změnil charakter všech kon-
tinentů, na kterých se dal oheň zapálit. 
S kostrou každého nového druhu, který 
objevíme, vina rodu Homo roste. Ne-
můžeme se proto odvolávat na pravěkou 
historii, ve které jsme žili v harmonii s 
přírodou – jednotlivé kmeny možná, ale 
člověk ne. Náš úspěch stál miliardy ži-
votů, vyhladil stovky živočišných druhů 
a přetvořil životní prostředí k nepoznání. 
Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že 
tehdy nebyly prostředky, které by o vyhla-
zování druhů informovaly. Zvlášť když se 
jedná o dlouhodobý proces, který tehdejší 
lidé nemuseli ani zaznamenat.

I přes to, že jsme skupinovou prací spá-
chali hrozné věci, má tato činnost i dru-
hou stranu mince. Díky skupinové práci 
jsme mobilnější a můžeme tak efektivněji 
pomoci, rychleji komunikovat či výkon-
něji pracovat. Jako druh jsme ji dotáhli 
k dokonalosti. Třeba projekt NoVinci je

výsledkem práce skupiny studentů, kteří 
spolupracovali s lidmi, co napsali články, 
zkontrolovali text, vytiskli noviny a čis-
tě lokální práce je obrovská. Buďme ale 
troufalejší a přiznejme si šílenou předsta-
vu – na těchto školních novinách se po-
díleli (byť nepřímo) lidé z celého světa. 
Jak to? Odpovím otázkami. Kdo vyrobil 
tento papír? Kolik lidí pracovalo na výro-
bě tiskárny, ve které se tento list vytiskl? 
Na čem jsme texty psali a upravovali? 
Pokračujte sami dál a napadne vás tisí-
ce okolností, bez kterých bychom nebyli 
tam, kde jsme. Lidi, kteří pracovali na vy-
bavení, se kterým pracuje NoVinci, jsme 
nikdy nepotkali, a přesto jejich produkty 
používáme a někdy je i obdivujeme. Není 
jiný tvor než člověk, který by spolupra-
coval s jiným neznámým 
tvorem. Nám to tak dává 
možnosti, které pomohly 
k úspěchu, kterého jsme 
dosáhli.

Péťa, G4

Náš úspěch
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Inzerce: Co dáš, dostaneš
Určitě jste zaznamenali blížící se ples 
našich maturantů. Ti se na nás obrátili s 
příjemnou prosbou. Hledají příspěvky do 
tomboly. Můžete přispět čímkoli, ať už ta-
líři s malovanou zvěří, které jste vyhráli v 
jiné tombole, bábovkou, něčím, co doma 
už jen překáží (kromě příbuzných a od-
padků prosím) nebo můžete něco klidně 
i  vytvořit. Odměnou bude hezký pocit a 
šance, že si darovanou věc můžete v tom-
bole vyhrát zpátky. Možné pří-
spěvky předávejte přímo našim 
maturantům, nebo kontaktujte 
naše noviny. 

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 Zuzka P.
1. Logan, King, Fisher-Wright: Zrození kmenového vůdce

2. Pinkola, Estés Clarissa: Ženy, které běhaly s vlky
3. Exupéry de Saint, Antoine: Malý princ

nominuji Jarmilku Černohorskou

za gympl Hubert, G4
1. Kafka, Franz: Proměna

2. Palahniuk, Chuck: Klub rváčů
3. Murakami, Haruki: Norské dřevo

nominuji Aničku z G2

za II. stupeň Martin, 9. tř.
1. Finn, A. J.: Žena v okně

2. Lapointe, Tanya; Villeneuve, Denis: The Art and Soul of Blade Runner 2049
3. Bennett, Robert Jackson: Město schodů

nominuji Sebana z 9. tř.

za I. stupeň Štěpán, 4. tř.
1. Lewis, Clivie Staples: Letopisy Narnie - Stříbrná židle

2. Nějakou dospěláckou detektivku.. něco jako Erquil Poarot (nevím, jak se to píše)
3. Lewis, Clivie Staples: Letopisy Narnie - Princ Kaspian

Nejvíc mě na knize bavily popisy prostředí. 
Když čtu, tak mě to třeba odvádí od smutku.

za rodiče Ivana Luštincová, maminka Ondry z G4
1. teď zrovna nic

2. Orwell, George: 1984
3. Bach, Richard: Racek

nominuji Karla Ludvíka, otce Viktora z G4 a Radima z G3 Recenze: Výjimeční
V lednu jsem s rodiči navštívila kino 
Francouzského institutu na film Výjimeč-
ní. Film je francouzsky s českými titulky. 
Co se děje týče, tak ten mě úplně odrov-
nal. Dějovou linku tvoří problematika 
výchovy a ošetřování dětí a dospělých se 
závažnými formami autismu. Velmi dob-
ře vystihuje, jak se k těmto lidem a jejich 
příbuzenstvu staví společnost a vláda. Jak 
moc je to náročné a jak je ještě náročnější 
to nevzdat. Nikdy. Protože i tito lidé si za-
slouží žít. Příběh ve mně zanechal pocity 
neskutečného obdivu a vděčnosti a hodně 
mi otevřel oči. Nechte si také otevřít oči 
a vyjeďte ze své často zaslepené bubliny. 
Možná pak budete chápat 
svět zase o trochu více.

Knihokoutek

Anička, G2

Zuzka, G2

Hrníček, G2

Nabídka stáže

Od 25. 1. letošního roku jsem na stáži 
u společnosti Wuwej Community s.r.o., 
která zanedlouho oslaví dva roky. Uvěřil 
jsem jejímu zakladateli, který mi řekl, 
že společně prorazíme díru do nebe.

Wuwej rozvíjí komunitní trh, zajímá se o 
networking, staví digitální komunity a po-
řádá workshopy interních týmů. Pracuje se 
zákaznickou zkušeností a advokáty značek. 
V současné době je Wuwej jedničkou na 
trhu nejen v ČR.

3 - 6 měsíců bezplatná stáž

Možná náplň práce:
- výpomoc se sociálními sítěmi

- psaní článků o lídrech komunit
- focení & rozhovory

Chcete získat praxi v oboru, dobré 
kontakty a později třeba i práci? 
Najděte si mě, nebo mi napište: 
andrew.moucka@gmail.com
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Oni za úspěch to považují,
nám srdce se sevře.

Oni zvesela oslavují, 
mnoho nadějí zemře.

Ne vždy 
úspěchy od lidí 

nechají slonovi kly,
neb jen zákon o ně zavadí.

Srdce rychle buší,
možná vyjde to. 

Vědomí tuší,
mysl vidí ho. 
Tak na dosah

pár kroků už jen - 
v tichých prosbách  
- emoce dostat ven.

Radostný výkřik
úleva

tak krutý výcvik
teď už jen poleva.

Úsměv na tváři,
napětí padne,
úplně zazáří,

zprávy jsou kladné.

Aneb 
vydržte prosím vás, 

hle, 
úspěch ten může 

jako trny růže
zasáhnout krutě nás.

Úspěch může být čestný,
avšak nemusí býti. 

Úspěch může být krásný, 
avšak ne všude roste kvítí. 

Odvedu práci -
a on přijde - 
jako ti ptáci, 
kteří staví 

hnízdo ač malý 
samo postavit nejde.

Jsou to oči zářivé, 
nebo smutné.

Někdy se to povede, 
někdy však ne. 

Srdce rychle se buší, 
možná vyjde to. 

Moje vědomí tuší,
mysl vidí ho. 

Úspěch za práci 
mě odmění 

a ti ptáci 
mláďata nakrmí. 

Radostný výkřik, 
úleva, 

tak krutý výcvik,
teď už jen poleva.

O úspěchu

Občas se to povede,
avšak ne vždycky 

někam nás to zavede, 
chybovat je lidský.

Zklamaní, 
tohle není ono. 

Přece tě zachrání, 
že úspěchů je mnoho. Eliška, G1

Pája za objektivem
Poprvé jsem držel zrcadlovku - tedy po-
řádný foťák před 9 lety. Neměl jsem přes-
ně tušení, k čemu se ta věc používá a jak 
se s tím zachází. Nerozuměl jsem všem 
funkcím, jen jsem věděl, že se po zmáčk-
nutí tlačítka udělá obrázek a pomocí 2. 
tlačítka si ho budu schopen prohlédnout. 
O 3 roky později na škole, kterou jsem 
navštěvoval, otevřeli volitelný předmět 
focení. Aniž bych tušil, do čeho jdu, ně-
jakým způsobem mne focení přitahovalo. 
Seznámil jsem se jak se samotnou teorií, 
z čeho se kamera skládá, jaké má funkce 
a vymoženosti, ale dozvěděl jsem se také 
o historii, jak se fotky dříve pořizovaly 
atd. Jak šel čas, uvědomoval jsem si, co 
mě baví fotit. Různě jsem experimentoval 
a fotil, co se dalo. Protože se zajímám o 
letectví, začal jsem fotit i letadla, a to mi 
zůstalo dodnes. Jakmile mám čas a chuť, 
zajedu k letišti, najdu si tzv. Spot a pak už 
je to jen o trpělivosti. Na letišti dokážu být 
celý den. Před 4 lety jsem dostal nabídku, 
zda bych nechtěl fotit basketbalovou žen-
skou Euroligu. Při prvním zápasu jsem 
jen pozoroval a poslouchal ostatní starší

fotografy a ti mi pak radili, jaké ISO si na-
stavit, jakou clonu, jaký čas, jaké vyváže-
ní barev apod. Na basket chodím dodnes. 
Každou středu, když je sezóna ženské 
Euroligy, chodím na pražskou Královku u 
Sparty fotit hráčky a podporovat ZVVZ 
USK Praha.  Mimo letectví a basket fotím 
přírodu, detaily, makro a pohyb. Focení je 
jistý druh umění, i když to na první po-
hled některým lidem nepřipadá. Já focení 
vidím jako příležitost, kde mohu předsta-
vit část mé kreativity. Během 7 let jsem se 
setkal s nejbláznivějším českým fotogra-
fem Petrem Janem Juračkou, poznal jsem 
člověka, ve kterém jsem našel inspiraci 
a motivaci fotit letectví, chodím fotit a 
natáčet s kameramanem, který má velký 
přehled o českém i světovém letectví, kte-
rý neustále cestuje. Když v něčem vidíte 
inspiraci, nečím jste ohromeni, nebojte se 
jít do toho. Dozvíte se o sobě to, co jste 
předtím nevěděli. Pokud máte sen, jděte 
si za ním. A nyní mne omluvte, potřebuji 
editovat pár fotek. Dobré světlo!

Pája, G2

Šéfredaktorka
Verča H.
Grafika
Ondra „Hrníček“
Korektura
Zuzka Poláková, učitelka
Redakční rada
Anička K., Zuzka V., Markét, Jáchym, 
Hugo, Ondra S. a Ondra Vido.

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
20 ks

Vychází
1. školní den v měsíci

Téma březnového čísla
Fantazie
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Únorová kultura

Výstavy
6. 11. 2019 - 10. 2. 2020 @Schwanzenberský palác Linie, světlo, stín

15. 11. 2019 - 16. 2. 2020 @Veletržní palác 1989
28. 1. - 25. 2. 2020 @Pragovka What is ours

24. 7. 2019 - 29. 2. 2020 @Náprstkovo muzeum Na březích Nilu
11. 12. 2019 - 29. 3. 2020 @Dům U Kamenného zvonu Devětsil

5. 2. - 29. 3. 2020 @Staroměstská radnice Sportovní fotografie 2019
25.9. 2019 - 26.4. 2020 @Hlavní budova Muzea hlavního města Prahy Listopad 1989 v pražských ulicích

Koncerty
2. 3. 2020 20:00 @Roxy The Score - vstupenky 550 Kč

4. 3. 2020 20:00 @MaláSportovníHala Stormzy - vstupenky 690 - 790 Kč
23.3. 2020 (vstupenky rychle mizí)  20:00 @TipsportArena Avril Lavigne - různé ceny

24. 3. 2020 19:00 @Roxy Tones and I - vstupenky 531 Kč
22. 3. 2020 18:30 @O2 universum Pentatonix - vstupenky 1090 - 1190 Kč

31.3. 2020 20:00 @LucernaMusicBar Paulie Garand + Kenny Rough - vstupenky 326 - 380 Kč

Divadlo
12. 2. 2020 19:00 @Stavovské divadlo Kouzelná flétna

8. 2. 2020 19:00 @Divadlo Gong Normální debil 
12. 2. a 13. 2. 2020 19:00 @Stavovské divadlo Stát jsem já 

Akce
29. 1. - 2. 2. 2020 @Lucerna Future Gate 2020 (festival sci-fi filmů)

18. 2. - 23. 2. 2020 @Kino Světozor La Película (festival španělských filmů)
7. 3. 2020 13:30 @Malá scéna ABC Herecký kurz pro neherce - vstupenky 1500 Kč

28. 2. - 8. 3. 2020 @Pražský hrad Předjaří na Pražském hradě - vstup 20 Kč
10. 3. 2020 @Kino Aero Antarktida- nejlepší cesta mého života! - vstupenky 170 Kč
2. 3. a 23. 3. 2020 19:00 @Divadlo Na Fidlovačce The Loser(s) - vstupenky 490 Kč

Filmy
V síti | ČR | Dokumentární

Fany a pes | Německo, Belgie, ČR, Lucembursko | Rodinný / Animovaný
Dolittle | USA | Rodinný / Fantasy - Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen a další

Králíček Jojo | USA | Komedie / Drama / Válečný - Roman Griffin Davis, Scarlett Johansson, Rebel Wilson a další
Malé ženy | USA | Drama / Romantický - Emma Watson, Saoirse Ronan, Florence Pugh a další

Charlieho andílci | USA | Akční / Komedie - Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Elizabeth Banks a další
Gentlemani | USA | Komedie / Akční - Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Hugh Grant a 

další
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