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Úvodní okénko s Ondrou

Milí čtenáři noVinci,
myslím, že jste si všimli změny v 

titulku. Ano, je to tak. Školní noviny mají 
nového šéfredaktora.

Začněme otázkou: Proč? Verča je letoš-
ní maturantka a z pochopitelných dů-
vodů se už noVinci nemůže věnovat tak 
intenzivně jako dosud. A teď ta druhá 
otázka: Kdo jsem já? V prvé řadě jsem 
student da Vinci a součást jedenáctičlen-
né rodiny druháků (Kyslíka samozřejmě 
počítám taky). Říkají mi Ondra a pro ty, 
kteří mě znají, jsem „Hrníček“. Sportuji 
a jsem velký idealista a snílek. Nezkazím 
žádnou legraci a, přiznávám, mám hodně 
vysoké ego, které je někdy výš, než bych 
sám chtěl. Pokud mě ale chcete opravdu 
poznat, musíte přímo za mnou, protože to, 
jaký člověk je, z řádků jen těžko vyčtete.

Verče patří mé velké díky. Za to, s jakou 
lehkostí noVinci vedla a s jakým taktem 
řešila problémy, které přicházely. Také za 
to, že mě mnohému naučila, aniž by si to 
možná sama uvědomovala. A samozřej-
mě i za to, že si vybrala právě mě, abych 
pokračoval ne v jejích stopách, ale jejím 
směrem a za stejným cílem. Verčo, díky.

Květnové číslo noVinci je oblečeno do 
květů, na které, my, alergici, nadáváme, 
ale které jednoznačně naznačují, že jaro 
je tady. Nechte se vtáhnout mezi řádky do 
přírody, která v tomhle plátku vykukuje 
ze všech stránek. Když otočíte dál, zjistí-
te, že se kromě pokračování rozhovoru s 
primabalerínou Národního divadla Niko-
lou Márovou můžete začíst i do 
článků a básní plných svěžího 
jarního vzduchu.
 

Ondra, G2
šéfredaktor

Nikola Márová:
Bez ohně na jeviště nejdu

foto: Tomáš Nosil

Když mi Zuzka Poláková sdělila, že mám možnost udělat rozhovor s Niko-
lou Márovou, málem jsem se udusila čajem, který jsem právě pila. Teď 
popíši své myšlenkové pochody v daný moment. Co se to sakra děje… to 

přece nejde… já rozhovory dělat neumím… nevím, jak se mluví… no, ale Nikola 
Márová... ježiši coo?! Byla to pocitová směs nadšení, strachu, překvapení a obav. 
Jak už asi tušíte, snažila jsem se co nejvíce překonat sama sebe a na nabídku ký-
vla. A stálo to za to. Velmi si vážím příležitosti, která se mi naskytla, ale nic není 
zadarmo a věřte mi, že moji komfortní zónu to stálo hodně. Moc ti, Zuzko, děku-
ju. Dala jsi mi tuto velkou výzvu a pomohla mi překonat sama sebe. Teď už vás 
nebudu otravovat svým nadšením a přeji příjemné čtení. 

pokračování na str. 2

Existuje nějaké vaše oblíbené místo, kde 
jste schopna se uvolnit a jen být?
Asi by to byla zahrada. Tím, že je malinká 
a starám se o ni sama, tak si tam pěstuji, 
co chci, a mám ji hrozně ráda. Takže je 
to asi takové moje místo. Myslím si, že 
teď celkově můj domov s tou zahrádkou 
je místem, kde dokáži vypnout, protože 
já moc mozek vypínat neumím. V hlavě 
mi stále něco lítá. V sezóně samozřejmě 

představení, ať už to jsou kroky, choreo-
grafie, nebo mi v hlavě hraje hudba a v 
kombinaci ještě s rodinným životem mi 
vypnout prostě nejde, což je škoda, ale 
nějak jsem se to ještě nenaučila. Ještě 
vím, že zaručeně vypnu při rodinné tra-
dici. Jsme totiž typická česká houbařská 
rodina, takže s tátou jezdíme od malička 
do lesů u Milevska.
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pokračování ze str. 1

Jezdíme tam každý rok na houby, už od 
dětství. Jsme tam třeba na 4 - 6 hodin a 
mám to strašně ráda, takže tam umím vy-
pnout, ale jinak moc ne. 

Hledáte v přírodě inspiraci? 
Ne, to vůbec. Když jsem byla mladá a ne-
věděla jsem pořádně, jak na jevišti správ-
ně hrát, jak tam působit a prezentovat se 
tak, aby to na diváky nepůsobilo afekto-
vaně nebo aby to nebylo zase moc málo, 
inspirovala jsem se vždy svými kolegyně-
mi, primabalerínami. V době, když jsem 
byla ve sboru, to konkrétně byla třeba Te-
reza  Podařilová, tou jsem úplně žila ane-
bo moje profesorka Hana Vláčilová. Tak-
že ty byly mojí inspirací a já jsem z nich 
čerpala. Teď, když si troufnu říct, že jsem 
na vrcholu kariéry, se snažím vycházet už 
sama ze sebe a ze svých pocitů. Když už 
se blíží nějaká premiéra, máme na sobě 
kostýmy a líčení, už to prostě všechno 
běží, tak si to nechám nahrát a pak se na to 
dívám a hledám prostor ke zlepšení a co 
dělat lépe nebo jinak. Takže si sama sebe 
potom hlídám a nechávám si samozřejmě 
poradit. Takže inspirace byla určitě potře-
ba dřív, ale teď už vycházím spíše ze sebe. 

mi došlo, že to mělo svůj důvod. Myslím 
si, že ten loket byl obrovský zlom v mé 
kariéře, protože mě to hrozně nakoplo. Do 
té doby jsem se sice snažila a byla jsem 
asi takový lepší průměr ve škole, určitě ne 
nejlepší, ale spíš ten lepší průměr. Tohle 
mě ale tak hnalo dopředu, že jsem díky 
tomu poznala, co ze sebe můžu dostat, 
jaké mám rezervy. Posunulo mě to oprav-
du úplně jinam. Kdyby se to nestalo, jsem 
přesvědčena, že bych nebyla tam, kde 
jsem. 

Některá z vašich odtančených představe-
ní byla s přírodou tematicky propojena, 
baví vás tato kombinace baletu s lehkými 
prvky přírody?
Tak tohle asi úplně neřeším, protože je to 
všechno umělé. (smích) I když jsme v ba-
letu Marná opatrnost měli živého poníka, 
brala jsem ho jako rekvizitu. Spíš jsem se 
bála, aby tam něco neudělal a já v tom ne-
musela tancovat. (smích) Představení vi-
dím jako celek a je pro mne důležité, jak 
na mě působí a jaký si k němu vytvořím 
vztah. Přijde mi to jako v životě, taky se 
hledá cesta, než se vztah k člověku vytvo-
ří. Jsou role, které jsem moc ráda neměla 
a teď už k nim to pouto mám. Dokonce 
patří i mezi mé oblíbené, je to právě o ces-
tě k nim. Přírodu v představení tady moc 
nevnímám, ale musím říct, že se mi vel-
mi hezky tančí představení, kde je nějaký 
děj. Nechci tím říct, že moderní předsta-
vení bez děje nemám ráda, ale já ráda na 
jevišti hraju a ráda se převtělím do role, 
kterou zrovna mám a vžiju se do příběhu, 
což mne baví. Hodně se těším na ty části, 
kde jde hlavně o hraní a vyjádření citů.

Napadlo vás tedy po baletní kariéře zku-
sit kariéru herečky nebo něco na ten 
způsob?
Na to se mě ptalo dost lidí. Ale to by ne-
šlo. Asi před dvaceti lety jsem to zkusila. 
Ocitla jsem se na castingu a zjistila, že 
mám obrovský problém s textem. Sou-
středila jsem se na zapamatování textu 
tak, že jsem se nedokázala soustředit na 
hraní. Bylo to hrozně nepřirozené. Kdy-
bych mohla hrát nějakou improvizaci, tak 
to jo, ale takhle vážně ne. (smích)

Když máte jet někam na dovolenou, ať 
už sama nebo s rodinou, jedete radši k 
moři, do hor nebo úplně jinam?
To je vlastně téma mého každého léta, 
jestli moře nebo hory. Máme divadelní 
prázdniny, které trvají šest týdnů, takže je 
vlastně  super, když si můžu dovolit obojí. 
U moře jsem donucena odpočívat a v tom 

je to fajn, že tam člověk aspoň nabere 
sílu. Ale příroda a hory, nebo jen procház-
ky po okolí mi dávají víc. Takže u moře 
mi stačí třeba osm dní na odpočinek a pak 
už chci chodit na výlety. Teď se chystá-
me jít někam na vandr (smích), což teda 
úplně nevím. Na spaní pod širákem moc 
nejsem. Byla jsem před třemi lety poprvé 
na vodě a to byl pro mě jeden z nejsil-
nějších zážitků. Bylo to opravdu skvělé. 
Vzhledem k současné situaci ve světě 
si letos místo moře užiju přírodu tady. 

Jezdila jste jako maličká na tábory nebo 
někam do přírody se skauty?
To vůbec. Byla jsem to dítě, které nechce 
od rodičů, a to se mi dost vymstilo, pro-
tože syn je v tom po mně. (smích) Už ro-
zumím rodičům, jaké to asi se mnou bylo. 
Já bych tam prostě asi žalem umřela. Teď 
to vidím u syna, že to fakt nejde. Pro mě 
představa, že mám být někde na táboře, 
byla opravdu ten největší horor. Jezdila 
jsem na výlety s rodinou a to jsem si uží-
vala. Možná kvůli tomu, že jsem právě to-
hle nezažila jako dítě, byla pro mě ta voda 
tak silný zážitek. 

Jak zvládá syn vaše časově i obecně ná-
ročné povolání?
No právě, že moc ne. Od té doby, co vní-
má, tak pořád jen slyšel: „Musím do di-
vadla, mám představení, učím…“ Teď je 
mu osm let a vidím, jak to pro něj bylo ná-
ročné. I když jsem si myslela, že to nevní-
má, nebyla to pravda. Je takové divadelní 
dítě, v divadle byl a je často. Teď, jak je 
starší, mu dávám na výběr, jestli chce se 
mnou do divadla, nebo bude doma. Tam 
není úplně sám, přál si kocoura, takže má 
společnost. 

Chodí do divadla rád? Myslíte, že se vydá 
podobným směrem, nebo naopak vůbec, 
protože má tu zkušenost?

Slyšela jsem o vašem zranění lokte, je to 
věc, které si u sebe stále všímáte?
No jo, ten můj loket. Lidi si toho normálně 
nevšimnou, ale když ho někomu ukážu, 
tak je to šílený. (smích) Ve třinácti letech 
jsem měla úraz. Já to mám ale celkově v 
životě nastavené tak, že když se mi něco 
děje, tak je to prostě z nějakého důvodu. 
Vždy se mi to taky potvrdilo. Když jsem 
měla pocit, že je něco katastrofa, po čase 

On to nemá moc rád. Když jde do divadla, 
tak je spíš v maskérně, v šatně, nebo když 
jsou tam děti jiných tanečníků a tanečnic, 
tak si hrají spolu na chodbách. Málokdy 
se ale stane, že by se šel na představení 
podívat. On k baletu vztah nemá a je to ta-
kový typický kluk, takže cokoli, co je jen 
lehce holčičí, to u něj nemá šanci. Takže 
tancování ho nebaví. Umění celkově moc 
nedá, což mě zas na jednu stranu mrzí. 
Ale teď hraje na klavír, aby tam aspoň ně-
jaké základy byly. 

Máte nějaký rituál před tím, než jdete na 
jeviště?
Mám jich hrozně moc. Když mám těž-
ké představení, třeba nějakou hlavní roli 
a je technicky extrémně náročná a mám 
strach, aby to vyšlo a všechno se povedlo, 
tak už mám od rána takový rituál. Když 
se v něm něco naruší a nejde to podle plá-
nu, jsem z toho nervozní. Pak mám ještě 
rituály, které dodržují před každým před-
stavením, ale ty jsou tajné. (smích) Já se 
bojím, že když to prozradím, tak to pře-
stane fungovat. Až budu mít po kariéře, 
tak to řeknu.

Která kytice vám udělá po představení 
největší radost?
Já mám ráda všechny kytky, samozřej-
mě růže, ty do divadla prostě patří a jsou 
nádherné. Moje nejoblíbenější zamilova-
ná kytka jsou ale tulipány. Růži bych si 
asi domu nekoupila, ale tulipány milu-
ju. Mám taky ráda šeříky, naštěstí na ně 
nemám alergii, takže si užívám tu jejich 
vůni a už se na ně těším. Teď jsem si je 
zasadila i na zahrádce.

Máte raději, když je zahrádka barevná 
anebo spíše minimalistická, ale voňavá?
Tady to je jedna barva vedle druhý. 
(smích) Doufám, že to je ještě decentní. 
Má to ale svůj řád, já ty barvy miluju. Pa-
matuji si, že když jsem byla malá a jeli 
jsme na chalupu, tak nikde ještě nebyly 
vesničky přeplněné domy a všude byly 
pole a louky a byly strašně barevné. Byla 
tam spousta druhů kytek. Přijde mi, že ty-
hle louky už jsem hrozně dlouho neviděla. 
Už jich moc není, buď je tam řepka nebo 
baráky. Možná proto chci mít zahradu tak 
barevnou. Mám na ní i ovoce. Je to tako-
vá zahrada všeho, ale to se mi líbí. Běhá 
mi po ní králík. (smích) Zvířata a příro-
da, to je prostě něco pro mne. Králíka mi 
bylo líto, že je v kleci, takže nám skáče po 
zahradě. Sice mi to tam ožírá, ale máme 
šťastného zakrslého králíka. (smích)

Našla jste někdy podobnost mezi tancem 
a přírodními živly? 

foto: Pavel Hejný

foto: Pavel Hejný

Ke kterému máte nejblíž?
Asi se mi to míchá. Jsem země i oheň. 
Oheň v sobě mám a jsem za to ráda, ale 
není tam pořád, což je taky dobře. Mám 
to tak i v baletu. Jít bez ohně na jeviště, to 
by asi nešlo (smích), hlavně u rolí jako na-
příklad Černá labuť. Pak ta země, protože 
v jednom představení od Jiřího Kyliána, 
Stamping Ground, to bylo vyloženě zví-
řecí. Tam jsme tancovali dokonce do ticha 
a působilo to na mne jako zvířecí před-
stavení. K té zemi to tam úplně svádělo a 
myslím, že to tak Jiří Kylián i zamýšlel a 
byl to jeho cíl.

Máte nějaké své nejoblíbenější zvíře?
Kočku. Od malička už je to kočka a 
všechny kočkovité šelmy. Jsem jimi fas-
cinovaná a hrozně ráda je pozoruji. Když 
učím děti, tak to vlastně taky vysvětluji 
pomocí koček, že dopady mají být jako 
kočka a ne jako pytel brambor. Od ma-
lička jsem sbírala koťátka z pole a tahala 
je domů. Rodiče mi říkali, že jsem kočičí 
máma. 

Co byla vaše nejoblíbenější pracovní ces-
ta? Vím, že s divadlem asi dost cestujete. 
Stihla jste někdy nahlédnout do místní 
přírody?
My jsme s divadlem procestovali opravdu 
asi půl světa nebo skoro ještě víc, takže 
jsem měla štěstí. Většinou ale nebyl čas 
se tam pořádně podívat. Nebyla jsem tře-
ba ale v Austrálii a na Novém Zélandu, a 
to mě mrzí, protože zrovna tam ta příroda 
musí být krásná. Doufám, že tam se ješ-
tě podívám. Vlastně jediná země, kterou 
jsem si prolezla skrz na skrz byl TaiWan. 
Tam jsem byla měsíc a půl. Byla jsem tam 
sice pracovně, ale měli jsme i volné dny. 
Je to nádherná země, krásná příroda. Ale 
je pravda, že když porovnám město a pří-
rodu tam, je to extrém, protože města tam 
jsou ne úplně hezká. Letos jsme byli v Již-
ní Americe, na Kostarice a tam jsme měli 
dva dny volna. Tam nás provedli po okolí, 
vzali nás na moře a šli jsme na pláž, která 
byla nepřístupná a muselo se tam dopla-
vat. Viděli jsme obřího varana a létali tam 
velcí papoušci ara. To bylo neuvěřitelné, 
jsou tak krásní!

Když s divadlem takhle cestujete, jak jste 
na tom s jazyky?
Měla jsem na škole osm let francouzšti-
nu, ale francouzsky umím pozdravit a 
to je tak asi všechno. (smích) Pak jsem 
poslední tři roky měla angličtinu, což je 
škoda, protože angličtina by se mi hodi-
la. Na škole to bohužel s jazyky bylo tak 
trochu na nic. Bylo to určitě i o přístupu, 
ale prostě to nešlo. Já jsem pak nastoupila 

do divadla a jazyk jsem nepotřebovala, 
protože jsme tam byli všichni jen Češi. 
Jenže potom se měnil šéf a nabírali se 
hodně cizinci, což byl problém, anglicky 
jsem uměla jen základy. Bylo mi nepří-
jemné, že nerozumím. Věděla jsem, že 
angličtinu budu potřebovat, protože bu-
deme s divadlem jezdit do ciziny. Takže 
jsem využila toho, když jsem měla ope-
raci slepého střeva, a začala jsem chodit 
soukromě k jedné slečně, která se stala 
mou kamarádkou. Tam jsem se učila ang-
ličtinu zase od nuly. Bylo to tak na tři mě-
síce, základy jsem se naučila. Teď nás je 
v souboru většina cizinců, dalo by se říct, 
že se tam mluví už víc anglicky než česky. 
Tréninky jsou vedeny v angličtině, mee-
tingy taky. Problém je, že sice mluvíme 
všichni anglicky, ale málo z nás je oprav-
du z anglicky mluvící země, takže tam pak 
vzniká angličtina, která nevím, jak je dob-
rá, ale rozumíme si všichni. (smích) Taky 
rozumím dost rusky, syn Maxík mluví s 
tatínkem rusky. Kdyby byla potřeba, tak 
bych se asi dorozuměla. No a perfektně 
mluvím slovensky. (smích) Já jsem ještě 
dítě Husákovo, takže pro mě byla sloven-
ština součástí i televizních vysílání, takže 
doma často mluvíme slovensky a to mě 
hrozně baví. 
 
Moc děkuji za příjemný 
rozhovor!

Zuzka, G2

foto: Tomáš Nosil
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Rodíš se z pramene, vyvěráš z půdy,
protékáš Zemí, kdo však ví, kudy?

V kamčatských řekách tě medvědi pijí,
v norských fjordech v tobě lososi žijí.

Když se slunce začne smát a pohlédne na tebe,
v jedné kapce duhu stvoříš, očaruješ nebe.

Když stékáš po oknech v sychravém počasí,
ach, jak já miluji tyhlety nečasy.  

A když v Amazonii padáš ze skal dolů,
tehdy mám pocit, že objevil jsem svět bohů.

Dáváš život miliardy let, jsi všude,
dokud budeš ty i lidstvo bude.

Jsi nesmrtelná, přesto umíráš každým dnem,
slza mi ukápla, možná se staneš jen snem.

Snem, ale snad i nadějí, v to doufám a věřím,
vždyť já sám ti, Vodo, každý den svůj život svěřím.

Dopis Vodě

Tvůj Hrníček, G2

Příroda v době karanténní

Anička, G2

Sluneční paprsky mezi stromy se míhají,
znudění doma si zívají, 
čerstvý vzduch hýčká naše plíce,
znudění sledují, chtějí seriálů více.
A čerstvý vánek tváře hladí. 
Jsi doma a to vadí?

Vůně, tráva čerstvě posečená,
obočí smutně zatažená, 
krávy v dáli bučící,
obočí, znudění mají, mračící.
Vůně šeříku se vzduchem line, 
honem pojď ven, nebo tě mine. 

Nad hlavou zpívající ptáci,
odlož na chvíli svou práci,
listí pod nohama šustí, 
odlož to, špatná nálada tě pustí. 
Lesní vzduch nenahraditelný, barvy 
lučního kvítí, 
nestačí, když okny slunce ti svítí. 

Jarní deštík ti tváře smáčí, 
běž ven, na chvíli to stačí, 
smyje stres a starosti,
běž ven, zažij pohled radosti.
Ona ti to nabízí, celá ve své kráse, 
proč nejdeš za mnou, tiše ptá se.

Eliška, G1

Příroda

Vzhledem k tomu, že se Ondra stal no-
vým šéfredaktorem noVinci, zůstává po 
něm volné místo grafika.

Úkolem grafika je zalamovat text, obráz-
ky a cliparty na jednotlivé stránky, a tím 
vytvářet finální podobu novin, které po-
tom tiskneme. Tato práce není tak úplně 
jednoduchá, jak by se možná na první 
pohled mohlo zdát. Je však velmi tvůrčí 
a hodně se u ní můžete naučit a rozvíjet 
se. Používáme programy Adobe Indesign 
a Adobe Photoshop. Jestli s nimi neumíte 
pracovat, nevadí. Naučíme. Tyto progra-
my vyžadují kvalitnější počítač, bez kte-
rého se grafik neobejde. Bohužel v tuhle 
dobu nemáme k dispozici školní grafické 
notebooky - ty budeme shánět v září.

Zaujala vás naše nabídka? Chcete se do-
zvědět více? Kontaktujte nás na e-mail: 
noVinci@skoladavinci.cz

noVinci hledá grafika

Redakce noVinci

Je čtvrtek 9. dubna,
jarní teplo ve vzduchu tetelí se,
jenže dole, v těle u dna,
malá dušička chvěje se.

Protože je karanténa,
nejistota, bezradná vláda.
Všude kolem špatné zprávy,
jak utéct? Nevím si rady.

Úzkost svírá mě,
jako kleště, pevně.
Nemůžu dýchat, mám strach,
bude z nás všech jenom prach?

Ráno probouzím se,
a než deprese snese se,
popadám pohorky, batoh, i tu roušku,
protože nezapomínám, nebojte, dědouš-
ku.

Cestou číslo Huberta nazdařbůh vytáčím, 
divit se ale nestačím.
hubert že chvátá už,
och! Jak spontánní je tento muž!

Jakmile se vzdálíme od lidí,
překrásno nás pohltí,
Všude ticho, ptačí zpěv,
jaký toto objev!

Pro štěstí, klid, mír a lásku,
pro odpověď na kdejakou otázku

stačí pár kroků ujít,
na sílu lesa se napojit.

Po patnácti kilometrech, 
opouštíme všelijaký mech,

i ten chladivý potok,
kde by bydlet chtěl každý mlok.

Odcházíme unavení fyzicky
(nohy bolí tragicky),
naše duše ale děkují,

tváře upocené se culí.

Budu mluvit za nás oba, 
trápí vás snad ňáká zloba?

Máte chorobného bluda?
Nebo vás k smrti žere nuda?

Vydejte se do přírody, 
pryč z apokalyptické doby,

alespoň na malou chvíli
zahodit všechny smutky a splíny.

Vplujte pěkně do lesa,
vaše srdce zaplesá.

Radíme vám touto básničkou,
vypněte se, tak jako Hubert 

s Aničkou.

Příroda se probouzí. Najednou všu-
de kvetou kytky, ptáci zpívají a ob-

loha je azurově modrá. Nikde ani mrá-
ček. Světlo nám už od časných ranních 
hodin svítí do oken, cítíme paprsky na 
tváři, když se jdeme projít do lesa. Po-
tůčky zurčí a listí raší i tam, kde už jste 
zapomněli, že bylo. Dokonce i vzduch 
voní změnou. Ještě chvilku a budeme se 
moct koupat a opalovat. A tak všichni 
vyráží do přírody. Někteří z nás to ur-
čitě dělali i dřív. 

Vsadím se, že spousta z vás zaslechla to, 
čemu Foglar říká tajemné volání, vůně 
jarního větru a to je jeden z důvodů, proč 
chodíte ven. Alespoň v to doufám. Há-
dám taky, že velká část z těch, co potká-
vám venku, se prostě jen nudí. Doma je to 
chvílemi na zbláznění. 

Vyjdete ven, ovane vás svěží vzduch, 
slunce svítí a všude kolem samá zelená! 

Nic vás netíží, všechno je v pořádku, 
prostě můžete zapomenout. Můžete se 
rozběhnout, naskočit na kolo, koloběžku, 
nazout kolečkové brusle. Úplná idyla! 

Ano, přesně tak. Jsem nějak moc pozitiv-
ní, co? Ještě jsem nezmínila to, s čím se 
mnozí z nás potýkají. Zkuste hádat, o co 
jde! Představte si to: Ráno dostanete chuť 
si jít zaběhat. Vyjdete ven, ovane vás svěží 
jarní větřík, je tak akorát teplo, nikde ni-
kdo. Nadechnete se, plní očekávání. A je 
to tady: ucítíte vůni kytek a pylu, takže se 
okamžitě rozkýcháte. Běžíte si domů pro 
kapesníky. Nasadíte roušku a rozběhnete 
se. Po pěti metrech se zastavujete, proto-
že se potřebujete vydýchat. Ten vzduch 
se - jako každé jaro - nedá bez kýchání 
vůbec dýchat. Přesto běžíte dál. V lese vás 
obklopí zelená. Slévá se v jednu velkou 
šmouhu, už vám začínají slzet oči. První 
maminky s kočárky, pejskaři a jiní běž-
ci vás pozorují nedůvěřivými pohledy.

hledy. Jenže - je hezky! Jak vás to všech-
no uklidňuje, tak se musíte smát, i když 
jen v duchu, protože ani ta jindy protivná 
rouška nevyfiltruje všechen pyl. 

Po hodině se dostanete domů. Jste vyří-
zení, slzí vám oči a spotřebovali jste víc 
kapesníků, než by kdokoliv zdravý měl. 
Přísaháte, že už to nikdy neuděláte. Přesto 
jste naprosto spokojení a šťastní. Protože 
tohle s vámi pobyt venku udělá. Nedá se 
to ošálit relaxací ani sportem uvnitř, hud-
bou, filmy nebo otevřeným oknem (jak to 
dělá jeden z mých bratrů a pak se obhaju-
je, že přece je venku). Tohle je unikátní. 
(I když jste alergik a po návratu si musíte 
udělat čaj, zabalit se do deky a po zbytek 
dopoledne se nehýbat, aby se vaše tělo 
mělo šanci vzpamatovat, 
možná tím spíš.)

Přírodní trampoty

Markét, G1

V žilách jí proudí průzračně čisté 
potoky, ze kterých zvířata pijí. 

Její kosti tvoří skály pokryté sněhem. 
Jejími svaly je úrodná půda a jejím 
srdcem zemské jádro, které pravidelně 
bije. Tak tomu bylo po statisíciletí. Proč 
tomu tak není i dnes?

Žijeme v jednadvacátém století, kdy tech-
nologie nahradily většinu lidské práce. 
Říkáme tomu vznešeně pokrok, ale fak-
tem je, že to jsou právě technologie, které 
ničí Zemi takovým způsobem, jenž si vět-
šina z nás nedokáže představit. Ani já ne.

Od roku 1954 se množství CO2 v ovzduší 
zvýšilo o 25% a tato procenta stále na-
růstají. Každou minutu se pokácí stromy 

o rozloze 20 fotbalových hřišť. Každou 
minutu. Za posledních 100 let se množ-
ství stromů na planetě snížilo o polovinu. 
V řekách se nedá koupat, natož z nich pít. 
Umírají zvířata a ekosystém se hroutí. 

Žijeme na dluh, který nejsme schopni 
splatit, ale který bude chtít Země jednou 
vrátit. Ale ne od nás. Od našich dětí a je-
jich dětí. 

Milé budoucí generace, omlouváme se. 
Je nám to líto. Touha po penězích 
a moci byla silnější než naše 
láska k vám.

Hrníček, G2

Matka Země

Už je to tu zas. Nacházím se na mém 
oblíbeném místě. Místě, kde je ti-

cho, klid, svoboda a potěšení. S každým 
nádechem si čím dál víc uvědomuji, 
jak je mi příjemně. Děkuji za ukázání 
cesty z mého zklamání, za příliv nápa-
dů a  jiných pohledů či řešení. Děkuji, 
že se opět mohu vracet  sama k sobě. 
Jsi mým světlem, přírodo! Napadá mě 
spousta myšlenek, které s Tebou souvi-
sí. A najednou mnou projde smutek. Jsi 
tak krásná, proč jsi tak nedoceněná?

Všude samé odpadky, kácení Tvého bo-
hatství na každém rohu. Málokdo ví a je 
si opravdu vědom, že se dnešní svět řítí 
do záhuby. Stejně jak nemůžeme zastavit 
vývoj, nemůžeme zastavit ani tuto situaci. 
Můžeme ji alespoň zpomalit. Například 
tím, že omezíme veškerou spotřebu. Ka-
ždý musí začít sám u sebe. Ne snad? Kde 
jinde... Proč si třeba nevzít batoh na záda 
a nevyrazit jen tak do džungle. To bychom 
teprve poznali, co je to život a co zname-
ná o něj bojovat. Žijeme v nejlepší době 
lidstva, tak proč ji tak promarňujeme?

Zalijí se mi oči slzami a najednou se 
ptám. Jak to bude dál? Stále samé sucho? 
Už není cesty zpět? Prosím, řekni mi, pří-
rodo… Alička, G2

Každá kapka 
dělá moře
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A máme tu další tematický knihokoutek. Po menším průzkumu v naší redakci se nám povedlo sestavit seznam knih, které 
mají něco společného s přírodou. Najdete tu knihy pro všechny, tak se neváhejte pustit do objevování! 

Tajný život stromů
Kdo zná les lépe než lesník? Peter Wohlleben napsal knihu o tom, jak se stromy dorozumívají, proč rostou tak, jak rostou, a jak to 
v lese všechno vypadá - z trochu jiného pohledu.  Věděli jste třeba, že i stromy mají vrásky? Tahle kniha vás přivede k úžasu nad 
tím, jak dokonalé věci kolem nás mnohdy jsou… aniž bychom si toho všimli. Za přečtení rozhodně stojí i další autorovy knihy: 
Moudrost lesa, Citový život zvířat nebo Tajná síť přírody. Pro menší děti napsal i knihy s poznáváním zvířat a pak je tu též kniha 
Les - Návod k použití.

Fantastická zvířata a kde je najít
Příjemné čtení od J.K. Rowling. Autorka v této útlé knížečce představuje většinu magických tvorů ze světa Harryho Pottera, jejich 
životní podmínky a zvláštnosti. Dozvíte se tak víc o Hagridových třaskavých skvorejších, o ďasovcích, mozkomorech nebo dracích. 
A víte, co je to smrtiplášť? Kniha je krásně ilustrovaná a obsahuje poznámky jak od Mloka Scamandera, tak i od nám dobře známého 
bradavického tria.

Into the wild (Chris McCandless)
Kniha napsaná podle skutečných událostí z roku 1992, kdy v byl v autobuse uprostřed Aljašské divočiny nalezen muž. Jeho jméno 
bylo Chris McCandless a dva roky cestoval po Spojených státech, aby objevil krásy divočiny. Odloučil se od rodiny, konzumního 
světa, kterým pohrdal, a žil jen sám za sebe. Nakonec se rozhodl vydat na Aljašku a strávit tam zimu; jen on a divoká příroda kolem. 
Věci se ale začaly kazit… Kniha od Jona Krakauera, který je sám horolezcem a cestovatelem, mapuje Chrisovu cestu, sbírá výpo-
vědi lidí okolo něj a pokládá zajímavou otázku: Stála jeho cesta za to, co se mu nakonec stalo? 

Muž, který sázel stromy
Překrásná povídka o nepatrném pastýři, který dokázal mnoho, aniž by si toho zbytek světa všimnul. Autor ze své perspektivy vyprá-
ví příběh o muži, který do holé a osamělé krajiny začal sázet stromy. Bez ohledu na názor okolí nebo snahy získat si vděk, sázel den 
co den další a další stromy. Autor se za pastýřem několikrát vrací, promlouvá s ním a postupně sleduje - stejně jako my - jak se kdysi 
mrtvá krajina mění v les. Kniha o prosté lidské laskavosti, lásce k přírodě a každodenním dobru. Každá stránka skrývá myšlenku. 
Máte ji přečtenou jedním dechem, ale pokud čtete pozorně, může změnit váš způsob pohledu na svět. Nebo alespoň zahřát u srdce.

Stařec a moře
Klasika od Ernesta Hemingwaye, za kterou získal Pulitzerovu cenu. Vypráví příběh starého rybáře, který po mnoho dní vyjíždí na 
moře a vrací se bez úlovku. Jednou ale vyjede na moře a chytí marlína - tak velkého, jakého ještě nikdy neviděl. Ryba je ale příliš 
silná, vytahuje starce na volné moře a on tam musí jen s omezenou zásobou vody a jídla vydržet, dokud se mu silnou rybu nepodaří 
zkrotit. Postupně se mění jeho vztah k ní a z kořisti se stává spíše přítel. Je zajímavé pozorovat, co všechno se může během pár dnů 
odehrát na moři a jak se s tím starý muž vypořádá. Knihu lze přečíst za odpoledne a pro její atmosféru ji lze doporučit nejen všem 
rybářům. Málokdy cítíte tak silnou lásku k moři, jako při čtení tohoto Hemingwayova díla. 

Tobiáš Lolness
Kniha od Timothée de Fombelle je o malinkém chlapci Tobiášovi, který žije se svou rodinou na stromě. Souhra okolností je ale 
vyžene z domova a oni tak musí putovat pro ně neznámou krajinou. Jsou rozděleni a  Tobiáš musí najít svou odvahu, aby mohl 
zachránit svou rodinu, kamarádku Elíšu i domov, na kterém mu stále tolik záleží. Kniha je spíše pro mladší čtenáře, ale pro kouzlo, 
které v sobě ukrývá, ji lze doporučit i dospělým, kteří by toužili se odreagovat a vrátit do pohádkového světa.

Knihokoutek

Šéfredaktor
Ondra „Hrníček“
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 
jpg nebo png. 

Děkujeme.

Náklad
online verze

Vychází
1. školní den v měsíci

Téma červnového čísla
Našim maturantům
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Markét, G1

Je 13. dubna. Velikonoční pondělí. 
A mě napadá skvělý nápad zkusit 
držet půst. Vždyť i naši předci dr-

želi o Velikonocích půst, ne? Zpátky ke 
kořenům, dělat věci jako za našich před-
ků a podobně, jasně Aničko, ale tak se 
vším všudy, ne? Říkám si, že za zkoušku 
nic nedám. Moje jediné podklady jsou 
informace z knížky o běhání a zdravém 
životním stylu od jednoho biochemika 
(kde se o tom zmínil asi na třech řád-
cích) a můj selský rozum. 

Než se ale podíváme, jak to všechno do-
padlo, pojďme se obohatit o pár informa-
cí, abychom nedopadli jako Anička. Jak 
to tedy opravdu je s půsty a hladovkami? 
Hned v mém prvním úsudku o velikonoč-
ním půstu jsem se dopustila zásadní chy-
by. Velikonoční půst se totiž drží 40 dní. 
V tomto roce (2020) by to tedy znamenalo 
začít 26. února a končit 9. dubna. Cože? 
40 dní bez jídla? Magoři. Pokračuji dál ve 
čtení a zjišťuji, jak moc mylné informa-
ce o Velikonocích jsem měla. Podstatou 
tohoto půstu je „pouze“ striktní omezení 
masa. Ne všech potravin. Aha.

Pojďme se ještě podívat na půsty dnešní 
doby jako moderní trend. Jak jsem zjis-
tila, tak variant je nepřeberné množství. 
Také jsem vyčetla, že půst je omezení 
příjmu určitých potravin a hladovka je to-
tální omezení příjmu potravin. Přijde mi 
to trochu jako slovíčkaření, ale budiž. Ně-
kdo stále považuje za půst vyřazení masa 
s výjimkou masa rybího. Někdo jeden 
den konzumuje pouze destilovanou vodu. 
Někdo toto vnímá jako hladovku. Někdo 
k tomu přibírá do party ještě detoxikační 
čaje. Někdo pouze popíjí ovocné a zele-
ninové šťávy. Kdo se v tom má vyznat?!

Nikde není přesně nařízeno, jak dlouho 
máte půst držet a nebo co smíte a nesmí-
te. Z toho jsem vydedukovala, že je to 
opravdu na vašem rozumném zvážení a 
na správném nacítění, co si váš organis-
mus žádá.  Vhodné by bylo zapojit selský 
rozum a trochu pogooglit, zda to není úpl-
ná kravina, aby důsledkem vašeho půstu 
nebyla porucha příjmu potravy. Nemys-
lím si, že by se měla držet hladovka za 
účelem zhubnutí. Tam pak balancujete na 
velmi, velmi tenkém ledu. Pokud cítíte, 
že si vaše tělo potřebuje na chvíli odpo-
činout od neustálého trávení, protože jíte 
jako protržení, tak ano, zde by mohlo

být na místě zvolit nějaký očistný lehký 
půst. Pokud máte pocit, že do sebe cpete 
ohromné množství masa, možná by stálo 
za zvážení zkusit ten pradávný Veliko-
noční půst a uvidíte, jak na to bude váš 
organismus reagovat. Jde opravdu jen o 
naslouchání vašeho těla.

A teď už se pojďme pobavit u mého po-
kusu o půst bez jakéhokoli předešlého 
googlení. 
8:40. Je úterý a já hodlám přežít den pou-
ze o vodě. Vstávám, mířím do koupelny. 
Zde mi máma oznamuje, že teda asi ty 
meruňkovo-tvarohový knedlíky nebudou, 
že ty meruňky jsou nějaký hnědý. Říkám, 
že to nevadí. Pak mi dojde, že dneska 
si asi knedlíky fakt nedám. Otáčím se 
na mámu s tím, že si je dáme zítra. Ach 
bože, co jsem to zase vymyslela?! 8:50. 
Zavítám do kuchyně, kde mi padne zrak 
na mazanec s malinovou marmeládou. 
Kurňa. Jaktože mám zrovna teď takovou 
hroznou chuť úplně na všechno? Napou-
štím si lahev vody a odcházím. 10:15. Je 
po prvním meetu a jsem v pohodě. 11:15. 
Konec druhého meetu. Šla bych si něco 
dát, nebudu lhát. I přes to sedím dále na 
posteli a jdu si něco pustit, abych se zaba-
vila. Proč mě napadají samá videa a filmy 
o jídle? Haha. Pouštím si dokument o ži-
vočišném průmyslu s názvem Cowspira-
cy a spokojeně popíjím vodu. 12:00: Cí-
tím se prázdná. 13:45: Ségra (očividně nic 
netušící o mém experimentu) se mě ptá, 
co si dáme, že má hlad. „Vždyť já dneska 
nejím,“ říkám. Ségra se zastavuje ve dve-
řích, otáčí se na mě a táže se: „Wtf!“ Ajaj, 
jak ji mám vysvětlit, že nejsem na cestě 
k anorexii, že mi jde jen o očistu těla?  
14:05. Ségra přichází do pokoje s NÁD

HERNĚ vonícími špagetami s medvědím 
česnekem a rozteklým parmezánem navr-
chu. ACHJO! 14:30. Dělám plán na upe-
čení bábovky na zítřejší radostnou snída-
ni. 15:45. Táta píše, že se staví v cukrárně 
a jestli něco nechceme. Jako fakt? 17:00. 
Jsem nas*aná. 17:45. Bára (ségra) se mě 
ptá, jestli nemám hlad. Jo, mám. 18:00. 
Asi skončím. Už mě to nebaví. 18:20. 
Končím. Jak kdyby to byl nejšťastnější 
okamžik mého života. 19:35. Spokojeně 
peču bábovku…

A co si z toho odnáším?
Rozhodně si před jakýmkoliv podobným 
experimentem s mým jídelníčkem budu 
vyhledávat více informací a podkladů, 
abych to dělala správně. Je velmi zajíma-
vé pozorovat, co vaše tělo opravdu potře-
buje a co říká hlava, že „potřebuje“.
Tento půst nebo chcete-li hladovku (den 
bez jakéhokoliv jídla) bych rozhodně ne-
dělala, kdybych měla sklony k poruchám 
příjmu potravy nebo jsem v minulosti po-
ruchou příjmu trpěla. Naskočit zpátky na 
„jídelní režim“ nemusí být úplně hračka. 
Nedržet půst v karanténě, kde v podstatě 
nic jiného než jezení neprovozujeme. Ne-
dělat to sám z celé rodiny. Když ti tvoje 
dobrosrdečná rodina neustále něco nabízí 
a užívá si jídla přímo před tvýma očima, 
je to k zbláznění. A co teprve u babičky! 
Neskutečně si potom vážíš jídla. I když je 
to třeba jen suchej chleba. 

Na závěr bych vám, vážení čtenáři, chtěla 
vzkázat, že ať už děláte cokoliv, naslou-
chejte svému tělu. Ono samo 
moc dobře ví, co mu dělá dobře, 
co se mu nelíbí a co potřebuje.

Anička, G2
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Jak jsem (ne)vydržela půst
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