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Úvodní okénko s Ondrou

Milí čtenáři noVinci,
nejprve bych vám chtěl za celou re-

dakci popřát všechno nejlepší do nového 
roku 2021. Ten minulý byl docela jízda, 
ale snad jste v něm našli i nějaký čas na 
sebe. A jak by řekla moje oblíbená filozo-
fka, Anna Hogenová, také na nějaké use-
brání.

Je 2. ledna a já začínám psát úvodník. 
Nestíháme. Ostatně jako vždy, ale poku-
síme se vám nové (v pořadí už jedenác-
té!) číslo školních novin přinést v pondělí 
- první školní den v měsíci. Takže pokud 
tyto řádky čtete až v úterý či ve středu, 
nestihli jsme to a předem se omlouváme. 
Jestli ale na displeji vašeho mobilního te-
lefonu svítí datum 4. ledna, upřímně ne-
chápu jak, ale stihli jsme to. 

Ať už je ale pondělí nebo středa, přiná-
šíme vám první číslo v tomto roce, ten-
tokrát na téma motivace. Dále se můžete 
jako obvykle začíst do našich rozhovorů: 
s Davidem - učitelem a Luckou - spor-
tovkyní z prváku. Opět se sám dozvídám 
nové informace a životní příběhy lidí, se 
kterými trávím čas, pokud to covid zrov-
na dovoluje, skoro každý den.

Co bych chtěl také vypíchnout, je další 
povedená creepypasta od Ondry Vida. 
Dále se nám po menší pauze vrací poezie 
v podobě básní učitele Vojty Vykouka a 
Jáchyma z g1. Obě jsou za mě dost pove-
dené, humorné a poučné zároveň. 

Na závěr bych chtěl vám, našim čtená-
řům, popřát příjemné čtení a 
doufám, že se co nejdříve zase 
uvidíme face2face.

Emoce jako 
motivace?

Tak si tak večer ležím a přemýšlím. 
V mysli mi vyskočí noVinci. Hmm. 

Dlouho jsem ničím nepřispěla. Mohla 
bych zase napsat nějakou básničku, 
vždyť ty mi tak šly a občas byly i vtip-
ný. No, spíš tragikomický... Ale proč 
už jsem dlouho nic nenapsala? Tvůrčí 
krize, že by?

Po chvíli přicházím na možný důvod. 
Jsem šťastná. Umělci přece vždyc-
ky tvoří, když jsou emočně na dně či 
hladoví... Proč máme větší motiva-
ci něco umělecky ztvárňovat, když 
se utápíme ve smutku a zoufalství?

Ještě do nedávna jsem furt něco řešila. 
Mám teď na mysli emoce. Furt samá zlá-
maná srdéčka a “náročné životní situace” 
17leté dívky. Asi si to dokážete předsta-
vit. A právě v tomto životním období jsem 
začala aktivněji psát básničky. Důvod je 
v celku jasný. Měla jsem kupu emocí a 
myšlenek, které jsem potřebovala někam 

ventilovat. Některé skončily na plátně v 
podobě barevných skvrn či rovných linií, 
jiné byly vypodobeny jako různě silné 
črty tužkou, a ty, které byly akutní, skon-
čily zaobleny do písmen a interpunkcí.

Psalo se mi jedna báseň. Haha. Ná-
lada poklesla a hleď! Tolik myšlenek 
a já už spěchala pro papír či to o půl-
noci ťukala do poznámek v mobilu.

A teď nic. Jsem nejšťastnější, co jsem 
kdy byla, a nemůžu vymyslet ani je-
den jediný rým, co by nebyl kýč...

Jak je možné, že negativní emoce mají 
takovou moc? Motivovaly mě k umělec-
ké tvorbě... Proč je jednodušší vhodit na 
papír, na plátno, do světa negativní myš-
lenky? Je to kvůli tomu, jak je společnost 
nastavena? Radši budeme číst básně, ve 
kterých můžeme nalézt své neviditelné 
bolesti a zjistit, že v tom nejsme sami 
nebo dokonce se ujistit, že to co cítíme je 
v pořádku? 

Je to možné... A když nad tím 
tak přemýšlím, asi je to dobře. 
Umění vlastně je takovou tera-
pií umělců ne?

Ondra, g3
šéfredaktor Anička, g3



servírkám, které jsou ve fázi Matky, 
vyšší spropitné oproti jiným obdobím.

Čarodějka - fáze, která mi dává asi nej-
více zabrat, a popravdě ne jen mně, ale i 
mému okolí. Darem je příval kreativity a 
schopnost intuice. To zní skvěle. Avšak s 
tím souvisí i největší dar a zároveň slo-
žitost, kterými je fakt, že se v tuto dobu 
objevuje pravda. To, co po zbytek měsí-
ce nechci vidět, najednou vyplouvá na 
povrch. Je potřeba se kouknout pod po-
myslnou pokličku hrnce, co že se to tam 
vlastně vaří. A někdy se stane, že to hrnec 
nevydrží a vybouchne… Všimly jste si, 
ženy, že máte jednou za měsíc období, 
kdy potřebujete víc než obvykle uklízet, 
dokončovat věci, třídit třeba oblečení? 
Očista prostoru kolem mi pomáhá čistit i 
to nepotřebné uvnitř sebe. Taky často plá-
ču, skvěle si tak uvolňuji emoce. V této 
fázi jsem také soustředěná a mám tenden-
ci dokončovat rozdělané úkoly. Zároveň 
odsouvám každodenní záležitosti na ve-
dlejší kolej a tvořím, dávám prostor své 
kreativitě, duchovně se rozvíjím.

Přichází fáze reflektivní, fáze Vědmy, ně-
kdy také nazývaná Stařena. Čas odpočin-
ku a nabírání sil do dalšího cyklu, ale také 
čas moudrosti a vhledů. Tato doba nám 
poskytuje možnost vidět v našem životě 
nové cesty a rozhodnout se pro změny. 
Využívám Vědmy pro sebereflexi. Nořím 
se do vlastního nitra a kladu si otázky z 
různých oblastí života. Také se různě po-
zitivně nabíjím, třeba hudbou, obrázky 
apod. Každopádně už moc dobře vím, že 
pokud se opečuji, vrátí se mi to v příštích 
dnech obrovským přívalem energie.

Nemyslím si, že muži jsou z Marsu a ženy 
z Venuše. Pevně věřím, že ženy si můžou 
s muži dobře a plně rozumět. A k tomuto 
porozumění pomáhá i uvědomění si zá-
zračného daru ženské cykličnosti. Přeju 
vám, abyste si každá našla svou cestu k 
poznávání sama sebe a svých proměn.

Zuzka P.,  učitelka
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Proměnlivost jako dar

Před pár lety se mi změnil a otevřel svět. Můj svět. Začala jsem mu totiž více rozumět (to ale neznamená, že bych mu 
rozuměla úplně). Cykličnost. Kamarádka se o ní zmínila a já zastříhala ušima jak natěšený králík. Ten pojem mě vábil 

svou magičností a tajuplností. Přečetla jsem Cyklickou ženu od Mirandy Gray, a začala svou cykličnost (už bez magie a tajů) 
prozkoumávat, objevovat, využívat, žít.

čátku Čarodějky, naopak nejméně na 
konci Čarodějky a během Vědmy. To 
nás asi zase tolik nepřekvapuje. Co pro 
mě kdysi bylo silným aha - momentem, 
bylo uvědomění si změny uvažování.

V Panně jsou ženy více racionální a logic-
ké, zaměřené na práci. Pokud si dopřeji 
během Vědmy dostatek odpočinku (ať 
už v podobě sportu nebo hodinky spánku 
navíc), jsem v Panně jak “rozjetá lokomo-
tiva”. Zjistila jsem, že je to pro mě ide-
ální doba pro start nových projektů, pro-
tože do nich dokážu dát potřebný zápal a 
nadšení. Podávám dobré výkony, leckdy 
zvládám i práci za dva. Mám trochu sklo-
ny být netrpělivá a tíhnu k workoholis-
mu. V tuto dobu mám menší empatii, a 
tak se snažím pracovat více individuál-
ně než ve skupině. Na druhou stranu se 
mi daří pomáhat motivaci druhých lidí, 
pomoci jim zapálit jejich vnitřní oheň.

V Matce jsme více emoční, zaměřené na 
lidi a vztahy. Míra empatie a trpělivos-
ti závratně roste. Lidi najednou potře-
buji a vyhledávám. Cítím se silná právě 
v nacítění se a v komunikaci. V rámci 
plánování se snažím do této fáze včle-
nit prezentace svých nápadů, pracovní 
schůzky, workshopy, které vedu. Cítím 
se v této době jako skvělá máma, kama-
rádka, žena. Jsme údajně všechny vlídné, 
pečující, podporující, emočně vyrovna-
né. Existuje prý i výzkum, kde odborní-
ci zjistili, že muži dávají v restauracím 

Vnímám, že toto téma se do povědomí 
lidí dostává čím dál více a jsem tomu ne-
smírně ráda. Ženy už samy vědí, že je v 
pořádku být někdy nabitá energií, a  jindy 
unavená; někdy milovat všechny okolo, a  
jindy je nechtít ani vidět; někdy být pro-
duktivní a rychlá, a jindy zase pomalá a 
přemýšlivá… A také že už muži o cyk-
ličnosti žen ví a začínají s ní vědomě žít.

Řada věcí, které fungují mužům, ženám 
prostě z principu věci fungovat nemůže. 
Mají něco, co muži ne. Ženy totiž fun-
gují cyklicky, v rámci zhruba 28 denního 
cyklu, během kterého se jim střídají jejich 
energie, vlastnosti, schopnosti, nálady, 
emoce, chutě, způsob uvažování, sexuální 
touha nebo fyzická síla. Je vědecky pro-
kázáno, že se ženám denně mění hladiny 
hormonů v těle (mj. estrogen a proges-
teron). Ať jako ženy děláme, co děláme, 
díky těmto hormonálním změnám jsme 
každý den jiné a každý den vnímáme ji-
nak i svět kolem nás. Dynamická, exp-
resivní, kreativní a reflektivní fáze. Nebo 
taky dynamická, ovulační, předmen-
struační a menstruační fáze. Já si zvykla 
užívat názvy fází Panna, Matka, Čaroděj-
ka a Vědma. Je úplně jedno, jak si fáze po-
jmenujeme, podle k mě je důležité si začít 
všímat, kdy v jaké fázi jsme a jak se u nás 
projevuje, jakésilné stránky mi daná doba 
poskytuje a jak jich mohu ve svém pro-
žívání využít. Ženám se mění množství 
energie, kterou mají k dispozici. Nejvíce ji 
většinou máme v Panně a Matce a na za-
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Creepypasta: Příběh třetí
Večerní ulice

Čas od času projdu kolem jedné z těch 
malinkých slepých uliček. Jak tam ve 
filmech někoho zaženou. On pak buď 
někam odleze, nebo neodleze. Jsou tam 
popelnice a nemám z nich dobrej po-
cit. Z těch uliček. Ani z těch popelnic. 

Rád chodim večer ven. Vždycky mi je 
v bytě už vedro. Tak vylezu a je krásnej 
vzduch. Je to zvláštní. Jsem uprostřed 
města. A stejně. Chodím potom asi dvě 
hodiny. Někdy víc. Jednou jsem se tro-
chu bál. Potkal jsem nějakého pána. To 
bylo ještě celkem normální. Ale divný to 
začalo být, když jsem ho potkal znovu. A 
znovu. A potom zase. Vždy mě pozdravil. 
,,Dobrý večer.” Jen takhle. Ono by to ani 
nebylo divný ho potkat víckrát. Jenže on 
chodil v opačném směru. Vždy jsme se mi-
nuli. Mohl to sice asi obíhat vedlejší ulicí, 
ale i to by nebylo úplně normální. Nebylo 
to prostě úplně příjemný. Na nic zážitek. 
Když nad tím ale přemýšlím, tak asi nic 
zas tak strašnýho. Je to taky už dlouho.

Nikdy jsem nešel jinde než na téhle uli-
ci. Jako při noční vycházce. Normálně 
samozřejmě jo. Nicméně, je čas na změ-
nu. Po minutí dvou uliček s popelnice-
ma jsem přešel. Moc se nic nezměnilo. 
Vlastně vůbec nic. Když už jsem tam 
ale byl, nechtělo se mi zase přecházet. 

Jednou jsem byl s kamarády večer ve 
městě. Bylo to po párty. Nemám je rád. 
Jako takový akce. Když to skončilo, chtěl 
jsem jít domů, ale ukecali mě, abych 
se s nima šel ještě projít. Šel jsem teda. 
Byli hodně nahlas. Chodili jsme a oni 
se furt něčemu smáli. Bylo nás asi šest. 
Pak najednou jednoho z nich napadlo dát 
závod. Nechtěl jsem. Dali tedy jen dva 
kluci. ,,K další lampě,” řekli. Pak se ro-
zeběhli. Sledoval jsem je. Ten, co vyhrál, 
ještě musel dobíhat na setrvačnost, takže 
se ztratil v mlze. Ten druhej se opřel o 
lampu. Pak se vydal zpátky k nám. Když 
došel, zastavili jsme na chvíli a jedna hol-

ulici? Nevím, radši odbočím ještě jed-
nou. Jsou tak podobné. Vydat se jed-
ním směrem a jít? Asi nejlepší mož-
nost. Už dvacet minut. Furt nic jinak. 

Zabočil jsem do vedlejší ulice. Furt vy-
padala úplně stejně, jako ta minulá. 
Tak to ale bylo. Ne? Jsem ve správné 
ulici? Nevím, radši odbočím ještě jed-
nou. Jsou tak podobné. Vydat se jed-
ním směrem a jít? Asi nejlepší možnost. 
Už dvacet minut. Furt nic jinak.

Vzpomínám na ten závod. Možná vím, 
kam zmizel. Nevím ale, kam jsem já zmi-
zel. Nebo vím? Nebo nevím, kde je on? 
Možná jsem ho zahlédl. Proběhl tam. 
Nebo ne? Já nevím. Musím domů. Čeká 
na mě kocour.

Zabočil jsem do vedlejší ulice. Furt vypa-
dala úplně stejně, jako ta minulá. Tak to 
ale bylo. Ne? Jsem ve správné ulici? Ne-
vím, radši odbočím ještě jednou. Jsou tak 
podobné. Vydat se jedním směrem a jít? 
Asi nejlepší možnost. Už dvacet 
minut. Furt nic jinak.
Furt nic jinak.

ka mu dala napít nějaký vody. Bylo mu 
blbě. Ještě chvíli jsme čekali, ale druhej 
nikde. Nejdřív jsme na něj volali a pak 
ho hledali. On ale nikde. Prostě zmizel. 
Už jsme ho neviděli. Bylo to tak divný. 
Ani jsme to nechápali. Nikdo se po něm 
vlastně ani nedíval. A prostě se na to za-
pomnělo. Občas jsem doufal, že na něj 
narazím stejně neočekávaně, jako zmizel. 
Nikdy se to ale nepovedlo. Asi je pryč.

Dlouho jsem neprošel okolo žádné-
ho obchodu. Jen okna a schody do 
domů. Možná bych se už měl začít vra-
cet. Doma na mě čeká kocour. Hned po 
Garfieldovi je to můj nejoblíbenější. 
Z jaké strany jsem přišel? Věděl jsem, 
že jsem ve špatné ulici. Asi z téhle.

Zabočil jsem do vedlejší ulice. Furt vy-
padala úplně stejně jako ta minulá. Tak 
to ale bylo. Ne? Jsem ve správné uli-
ci? Nevím, radši odbočím ještě jed-
nou. Jsou tak podobné. Vydat se jedním 
směrem a jít? Asi nejlepší možnost. 
Už dvacet minut. Furt nic jinak. 

Zabočil jsem do vedlejší ulice. Furt vy-
padala úplně stejně, jako ta minulá. 
Tak to ale bylo. Ne? Jsem ve správné Ondra V.,  g1

Šel jsem se projít. Byla celkem zima, ale to mi nevadilo. Bylo to takový pěkný. Nikdo nikde nebyl. Kromě domů. Vy-
soký domy. Většinou byla v oknech tma. Když už, tak až někde v sedmém patře se svítilo. I to byla vzácnost. Tro-

chu mlha. Nebylo vidět moc daleko. Tak asi k dalšímu světlu. Dál ne. Bylo vidět, jak se vzduch hýbe, když jste zrovna 
pod světlem byli. Vždycky, když jsem vydechl, bylo to, jako když člověk kouří. Aut moc nejezdilo. Tohle není rušná ulice. 
O pár bloků doprava a o pár bloků doleva to jo, ale tady ne. Přes den je tady hodně taxíků. Teď je noc. Takže nikdo.
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Lucka Philipová: Chci využít každého 
dne a každé chvilky na maximum

Proč sis vybrala zrovna da Vinci? Jak 
se ti zde studuje? Rozšířila ti škola nové 
obzory?
Da Vinci pro mě byla jasná volba. Dozvě-
děla jsem se o této škole na veletrhu střed-
ních škol – Schola Pragensis. Da Vinci vi-
dím od začátku jako místo, kde se může 
člověk rozvíjet ve všech směrech. Také 
to beru jako místo, kde člověka přijmou 
do kolektivu takového, jaký je. Zkrátka 
místo, kde se potkává spoustu lidí, kteří 
se navzájem inspirují, místo, kde objevuji 
své hranice a sama sebe. Da Vinci mi od 
začátku připadalo jako skvělý začátek do 
mého života.

My prváci jsme byli ve škole sice pár týd-
nů, ale přesto se ve škole cítím, jako bych 
tam chodila spíše několik let. Mně osobně 
přijde, že jsem se za poslední dobu hodně 
posunula a to právě díky da Vinci. Hodně 
lidí ve škole je pro mě velmi inspirativ-
ních a mám se od nich co učit. Ať už od 
těch starších, stejně starých či mladších. 
Těším se, kam se díky těmto lidem ještě 
posunu.
 
Když mluvíme o škole, je zde nebo v ži-
votě někdo, kdo tě silně ovlivnil? A proč?
Skvělá otázka, ale já na ni nemám jedno-
značnou odpověď. Podle mě každý člo-
věk, se kterým se jednou za čas potkám, 
mě alespoň trochu ovlivňuje. Také si ale 
myslím, že každý by měl být sám sebou, 
tudíž si to tak nějak hlídám, kým se ne-
chám ovlivnit a kým ne. Vždy to ale ne-
jde.

Jsi velká sportovkyně, mohla bys prozra-
dit, kterým sportům se nejvíce věnuješ a 
proč ti tak přináší radost?
Ke sportu mě vedli rodiče od malička, 
takže je pro mě pohyb nedílnou součástí 
skoro každého dne. Od mých šesti měsíců 
jsem chodila s mamkou na plavání, po-
kud se tomu tak dá říkat. Doteď chodím 
do plaveckého oddílu, kde čtyřikrát týd-
ně, pokud není Covid, plavu. Od dubna, 
kdy jsem se zúčastnila jedné výzvy ,,Kdo 
uběhne nejvíce kilometrů za duben”, při 
které jsem si sáhla opravdu na dno, pravi-
delně běhám. V zimě jezdím na běžkách, 
především bruslím, protože klasika mě 
tolik nebaví. Od malička totiž koukám na 
biatlon a jsem si jistá, že kdybych bydlela 
na horách, tak místo běhání jezdím 24/7 
na běžkách. Několikrát se mi stalo, že 
když jsem měla nějaké těžké rozhodnutí 
a nevěděla jsem si s tím vůbec rady, tak u 
sportu mě hned napadlo řešení. V oblasti 
sportu se pohybují samí aktivní lidé, tu-
díž mám díky tomu kolem sebe spoustu 
inspirativních osobností. Také jsem díky 
běhání poznala snad všechny ulice města, 
ve kterém bydlím :))

Kdybys na své minulosti mohla jednu 
věc změnit, co by to bylo?
Na mé minulosti bych asi nic neměni-
la. Vždy si říkám, že všechno má svůj 
důvod, proč se to stalo; a od té doby, co 
mám tohle na paměti, je vše jednodušší.

Co ti přinesl / odnesl rok 2020?
Tento rok byl opravdu netradiční, na tom

se asi všichni shodneme, a mně toho při-
nesl opravdu mnoho. Jednak jsem trávi-
la hodně času s dvěma malými bráchy 
a také jsem měla čas na běhání. Neměli 
jsme plavecké tréninky, tím celá spor-
tovní příprava visela na mně. Ten čas byl 
ale velice osvěžující, měla jsem konečně 
chvíle sama na sebe. Díky tomu jsem se 
mnohem více poznala a zjistila jsem, co 
mě opravdu baví a čemu se chci ve svém 
volném čase věnovat.

Dáváš si často předsevzetí? Máš nějaké 
na rok 2021?
Většinou si něco vymyslím, ale nedotáh-
nu to do konce. Vzhledem k tomu, že rok 
2020 byl ze spoustu hledisek nepřízni-
vý, tak si říkám, že nejlepší předsevzetí 
na rok 2021 bude co nejvíce si ho užít. 
Chci využít každého dne a každé chvilky 
na maximum. Věřím, že se vše začne bě-
hem roku 2021 vracet do normálu, tudíž 
dalším předsevzetím je, abych si i nadále 
dělala čas na sebe, na běhání atd. Zkrát-
ka, abych nežila tak uspěchaně jako před 
Covidem.

A na závěr, máš nějaký oblíbený citát, 
kterým se řídíš?
Oblíbených citátů mám opravdu hodně, 
takže se mi těžko vybírá ten, který má 
pro mě větší význam. Jedním z mých ob-
líbených je třeba: “It is not 
how you start, but it is how 
you finish,” - od amerického 
plavce Michaela Phelpse.

Máme tu další rozhovor s naší nepřehlédnutelnou sportovkyní, studentkou 
prvního ročníku gymnázia, Luckou. Tentokráte o novoročních předsevze-

tích, sportu a da Vinci.
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David Venclík: Je dobré vidět na svých 
vzorech, že mají i temné stránky

Rozhovor s Davidem vznikal skrze 
meet, zatímco David vesele kráčel 

ztemnělým lesem. Byla to obohacující 
zkušenost a zajímavá “procházka”.

Jak ses ocitl na da Vinci?
Na da Vinci jsem se dostal v roce 2017. 
Ten vstup byl Facebook, kdy jsem na 
profilu svého kamaráda z vysoké Vojty 
Vykouka viděl reklamu, že škola da Vinci 
hledá učitele dějepisu. Nechal jsem si to 
projít hlavou, šel jsem do kunratického 
lesa a ještě z lesa jsem Vojtovi volal. Ná-
sledně se to potkalo. Nadchla mě atmo-
sféra da Vinci, nadchli mě lidi, nadchli mě 
studenti, nadchla mě ukázková hodina, a 
tak jsem se tam stal učitelem dějepisu a 
dalších humanitních předmětů. Ta cesta 
nebyla úplně přímá, po roce jsem odešel, 
a rok jsem byl na Duhovce. Zhruba za půl 
roku jsem si uvědomil, že na Duhovce být 
nechci, že nechci být zástupce ředitele, a 
pak jsem se vrátil zpátky na da Vinci. Ty 
začátky byly vlastně dva.

Proč zrovna dějepis?
Půjdu hodně hluboko v čase… Za všech-
no může můj děda. Byl ročník 1920, přes-
ně o 60 let starší než já, a od malička mě 
vychovával - když jsem se narodil, šel do 
důchodu. Takže jsme spolu strávili sku-
tečně hodně času. Vyprávěl mi pohádky. 
Jak jsem rostl, pohádky se změnily v po-
věsti a potom mě vozil svým žigulíkem 
okrové barvy po Čechách a Slovensku a 
ukazoval mi památky. Bylo mi zhruba pět 
let; když jsem potom nastoupil do školky, 
měl jsem pod dědovým vlivem zvláštní 
slovní zásobu i styl mluvy. Byl jsem po-
měrně divný, exot. Jak to vnímám s od-
stupem, všechno pramení ze setkávání s 
dědou a jeho vyprávění. To mě v něčem 
fascinovalo - a věřím, že právě díky pří-
běhům, které jsem tehdy miloval, mě lás-
ka k těm his stories neopustila a neopustí.

Umíš německy, anglicky, latinsky… Je 
to tvou zálibou v příbězích, nebo máš 
prostě rád jazyky?
Umím ještě francouzsky. Mám rád jazy-
ky, ale jak jsem se k nim dostal, to jsou 
spíš zvláštní shody okolností. Nemluvím 
všemi těmi jazyky plynně, moje znalost 
němčiny a latiny je spíše pasivní. V těch

jazycích čtu, protože potřebuju prame-
ny, ale moje němčina je hodně kostrbatá. 
S němčinou taky souvisí moje největší 
dobrodružství, do kterého jsem se pustil 
v roce 2009, kdy jsem se vydal na dok-
torské studium na Vídeňskou univerzitu.
To ve chvíli, kdy jsem neuměl německy. 
Kamarád mi řekl, že Vídeňská univerzi-
ta otevírá spolupráci s tou Karlovou, a že 
se mám přihlásit, protože je to vynikající 
příležitost. Což jsem nepopíral, jen jsem 
namítal, že německy neumím.

V té době jsem hledal změnu, tak jsem do 
toho konkurzu šel; a byl jsem tam sám, 
nikdo se nepřihlásil. Bydlel jsem v pod-
nájmu u jednoho pána, byl to Němec, tak 
jsem se s ním půl roku intenzivně učil 
němčinu. Dokonce mi napsal motivač-
ní dopis, velmi dobrou němčinou, takže 
ta komise předpokládala, že německy 
umím. Prvních pět vět jsem uměl naz-
paměť, pak se mě na něco zeptali, a pak 
se ptali česky a říkali: “Proč používáte v 
německých větách anglický slovosled?” 
Tak jsem řekl, že německy neumím. Do té 
Vídně jsem nakonec odjel - a bylo to pek-
lo! První přednáška - nula! Vůbec jsem 
nerozuměl. Ale hodně jsem dřel, perma-
nentně jsem něco poslouchal v němčině, 
chodil jsem tam na dva paralelní kurzy, a 
nakonec jsem se do němčiny dostal. V po-
loletí jsem se ctí v němčině dělal zkoušky. 
Určitě kostrbatě, ale srdnatě jsem ten rok 
dostudoval.

Změnil tě ten pobyt nějak?
Uvědomil jsem si, že člověk má jít do ri

zika. Patřím spíš k lidem, co se na věci 
připravují a jsou pečliví, ale tady jsem si 
ověřil, že schopnost jít do něčeho, co není 
zajištěné, stojí za to. Byla to pro mě ob-
rovská zkušenost. Druhá zkušenost byla, 
že jsem byl rok v multietnickém městě 
plném studentů z celé Evropy… Schop-
nost tvořit vazby, vidět jiné perspektivy 
a vnímat ostatní studenty… Určitě mě to 
změnilo.
Ze začátku jsem bydlel se studentem z 
Olomouce, což jsem zjistili po hodině, 
kdy jsme spolu mluvili německy - a ně-
jak jsme si nesedli. Později se odstěhoval. 
Potom ke mně dali kluka z Turecka, kte-
rý byl o sedm let mladší než já, a neuměl 
anglicky ani německy. Domlouvali jsem 
se rukama nohama, ale nakonec jsme se 
skamarádili. A musím říct, že soužití s 
Edipem pro mě bylo v něčem taky trans-
formující. 
Celý rok jsem po městě jezdil na kole, a 
tak mám Vídeň hluboko pod kůží. Moc 
rád se tam vracím.

Zvažoval jsi, že tam zůstaneš?
Vlastně ne. Já bych v žádné cizí zemi 
zůstat nechtěl. Někde pracovně rok být, 
studovat - to by mě lákalo. Ale nežít v Če-
chách? Na to jsem příliš patriot.

Jsi liberální patriot?
Zvláštní kombinace. Těžko se to vy-
světluje. Neláká mě žít na furt v zahra-
ničí, asi je to tím, že tady mám rodi-
nu, přátele… Ten můj “patriotismus” 

Alice, g3 pokračování na str. 6



Každý z nás už někdy zažil moment, 
kdy ho něco napadlo a měl oka-

mžitou potřebu to vyzkoušet.Takové 
nenadálé nutkání se nazývá spontán-
nost, tedy také samovolnost či nenuce-
nost. Kde se v nás tento pocit bere a kdy 
se vlastně objevuje?

Tania Lunová, která se zabývá psycholo-
gií překvapení, tvrdí, že ke spontánnosti 
dochází při vylučování dopaminu v moz-
ku. Ten zajišťuje přenos impulsů přede-
vším v čelní kůře (viz. obrázek) a ovliv-
ňuje proces, kdy se abstraktní myšlenka 
mění na pohybovou akci.

Spontánní jsme většinou až v okamžiku, 
kdy se cítíme uvolnění a jsme otevření 
tomu, co se stane. To je také důvod, proč 
jsme v opilosti mnohem více nadšeni 
novým (celkově různým) věcem, něž ve 
střízlivém stavu. Spoustu našich nápadů 
totiž zavrhujeme již v útlém stádiu, jeli-
kož neprojdou našimi zábranami a po-
važujeme je za nemožné, nepřijatelné či 
příliš riskantní. Alkohol nám také dodává 
sebedůvěru, která je při spontánnosti dů-
ležitá. Můžete mít opakovaně nutkání vzít 
si kytaru a jít zpívat na Václavské náměs-
tí, ovšem pokaždé ho zavrhnete s tím, že 
by se vám lidé pravděpodobně vysmáli a 
že ze sebe zbytečně nebudete dělat klau-
na. V momentě, kdy jste lehce připití a ně-
kdo vás poplácá po zádech s tím, že fakt 
dobře zpíváte, pro vás bude zpěv na Vác-
laváku ta nejlepší idea za poslední měsíce.

Spontánnost pro nás může mít jak pozi-
tivní, tak negativní dopad. Někdy to lze 
poznat hned u zrodu nápadu, někdy nám 
to ukáže až čas. Například když se roz-
hodnete, že půjdete ve sparťanském dresu 
fandit mezi slávisty nebo že v prosinci 
zvládnete přeplavat Vltavu, výsledek je 
vcelku zřejmý. Pokud si ale koupíte první 
letenku, která na vás ve vyhledavači vy-
skočí, a vydáte se jen s batohem na dru-
hou stranu světa, nevíte, jak to dopadne. 
Možná zažijete nejlepší zážitky svého 
života a nebo možná skončíte mrtvolně 
bledí z toho, s čím vším jste se potkali.
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Spontánnost

Verča Hladká
bývalá šéfredaktorka
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Sigmund Freud, 
teorie osobnosti
Freud ve dvacátém století žil,
za ten život teorii vytvořil.
Tuto teorii postavil
na tom, že tě na tři části rozdělil.

První část, jež idem je,
se jen s pudy a rozkoší zahazuje.
V oblasti nevědomí ji každý má,
id je to, co uspokojení obstarává.

Teď vám tu id uvedu příklad,
abyste neměli zkreslený výklad.
Víte, kde se s id doopravdy střetnete?
Třeba v chování malého dítěte.

Další část je ego tvé,
to logikou se řídí.
Ego může být vědomé,
ale i nevědomostí se šíří.

Ego balancuje id a superego,
realita udává jeho vyjadřování.
Ego není zanedbávat radno,
to jeho výsledkem je naše chování.

Poslední část tvou superego tvoří,
to je tvé sociální vyjadřování.
V něm je vidět výchovy znamení,
superego je to, co z tebe hovoří.

Super ego chce být dokonalé,
chce se furt všem líbit.
Ve vědomí i nevědomí,
může námi vířit.

Nyní znáte Freudův svět,
jeho známou teorii.
Doufám, že to chápete teď,
jaké články podle něj člověka tvořily.

je spíš nějaká síť, ve které sedím. Mám 
kolem sebe spoustu lidí, se kterými jsem 
rád, kteří mě naplňují a obohacují - a trou-
fám si říct, že i já jim něco dávám. Je mi v 
tomhle hnízdě dobře. Mám rodinu, dceru 
ve školce v da Vinci, takže nemám potře-
bu se radikálně přesadit.

Co tě motivuje?
Motivují mě lidi, zážitky, které s nimi 
prožívám. Věci, které spontánně v tom 
setkání s lidmi vznikají. To mě hodně 
baví, motivuje, na to se těším, z toho 
žiju - a snažím se tím žít i ve své profesi.

Jak vznikly tvoje slavné obrázkové kvízy?
Popravdě, já si to nepamatuju. Vím, že to 
souvisí s tím, že jsem hodně vizuální

člověk, rád ukazuji na věcech zdánlivě 
marginálního charakteru širší souvislosti. 
Mám rád větu: V kapce vody člověk do-
káže ukázat celý oceán.

Je nějaká tendence / idea, kterou jsi už 
vzdal?
Byl jsem hodně výkonově zaměřený a 
určitě stále jsem… Ale už umím víc im-
provizovat a užít si ten proces. Přijde mi, 
že se moje názory vyvíjí, spíš větví, než 
že bych něco opustil. Teď mě napadá, je 
dobré vidět na svých vzorech, že mají i 
temné stránky. Hodně mě v tomhle rozvíjí 
můj “osobní mentor”, Ondra z G3, který 
se na hodinách vždycky ptá: “To je úplně 
vzorovej pán, ten musí mít nějaký stín!” 
a tím mě hodně provokuje a nutí si vzpo-
menout, že nikdo není dokonalý. Hledání 
komplexnosti je zajímavá cesta. Markét, g2

pokračování ze str. 5

Jáchym, g2

kdo moc spěcháš k úspěchu,
skončíš snadno v pelechu,
upadneš do mocné kóma,
(to tě zradí psychosoma)
 
snad se vzbudíš znovuzrozen,
do pohody spánkem hozen
pak ti dojde moudré heslo:
"uspět štěstí nepřineslo"

Vojta V., učitel

Jestliže tedy zase budete mít pocit spon-
tánnosti a pro svou myšlenku budete 
nadšení, zkuste to. V případě, že to udě-
láte a nebude se jednat o první variantu 
nápadů (i když i zimní plavání ve Vltavě 
se vám nakonec může líbit), měli byste 
se cítit šťastnější a mít pocit, že ovládá-
te svůj život. (Já se třeba takhle jednou 
rozhodla vyvenčit 4 psy najednou ((z če-
hož jen jeden byl můj)) a rozhodně jsem 
neměla pocit, že bych cokoliv ovládala.)

https://www.neeuro.com/prefrontal-cortex-exercises/



Přišel jsem zase sám domů. Další zá-
snubní večírek svých přátel už asi 

fakt nezvládnu. Mám je všechny rád 
a přeju jim to, ne, že ne, ale má to na 
mě asi špatnej vliv. Není totiž úplně pří-
jemnej pocit, že já se snažím jak idiot, 
abych ji už našel a ona se zatím ztrácí 
v neustále narůstajícímu počtu zkaže-
ných pokusů o rande. Mám pocit, že od 
tý doby, co mi bylo 24 a už jsem aspoň 
trochu začal přemýšlet nad budoucnos-
tí, najednou jako kdyby ty ideální part-
nerky zmizely. Teď je mi mizerných a 
osamělých 29 a ona pořád nikde. Je se 
mnou asi něco špatně, i když moje te-
rapeutka mi říká, že není. Kamarádi se 
mi taky snaží pomoct. A rodiče? Achjo, 
ty jsou snad víc mrzutí než já. Mají po-
cit, že se dost nesnažím, ale já se fakt 
snažím. Tady bych ukončil své večerní 
stěžovací okénko a šel radši spát. Zítra 
po práci mě čeká další slečna, Karolína, 
tak třeba je to ta pravá.

Volám do ordinace posledního pacienta 
a netrpělivě hlídám hodinky. Musím se 
stihnout převléknout, paní Nováková s 
kocourem Aloisem totiž trvala na tom, že 
Aloisek půjde na tu operaci dnes, protože 
za týden už musí  na výstavu. S tím jsem 
já úplně nepočítal, takže mám oblečení od 
krve. Tenhle pacient je ale nenáročný. Je 
to papoušek kakadu na běžné prohlídce. 
Nechávám vše na sestřičce, která mi přeje 
štěstí, a spěchám na tramvaj. Překvapivě 
lidi neumí ocenit můj outfit s Aloisko-
vým DNA a radši se mi ani nedívají do 
očí. Doma jsem na sebe hodil aspoň tro-
chu něco slušného, což chlap, který si má 
prát sám a ještě je to veterinář, ne úplně 
lehce najde. Popadl jsem lístky do divadla 
a potvrdil rezervaci v hospůdce, kam si, 
jestli to vyjde, půjdeme po představení se 
slečnou Karolínou sednout.

 Už půl hodiny stepuju před vchodem, 
slečna Karolína nikde a já budu zase za 
debila. Zvoní mi mobil, ha, slečna Karo-
lína. Hlavou mi prolétnou všechny vy-
mlouvací fráze, které už jsem slyšel, ale 
žádné jsem se teď nedočkal. Má zpoždění, 
ale už je skoro na místě. Snažím se zůstat 
pozitivní. Když přichází, tak působí mile, 
moc jí to sluší a mává mi. Tyjo, že by? 
No, uvidíme.

,,Omlouvám se, že jdu pozdě, ale zasekla 

jsem se v práci,” hlásí mi vesele.
,,...navrhuju si rovnou tykat, takže, ahoj, 
já jsem Kája,” přistoupí blíž a obejme 
mě. 
,,Těší mě, já jsem Teo.”
,,Teo, jako Teodor?”
,,Přesně tak, Teo jako Teodor.”
,,Páni, to je nevšední, ale líbí se mi.”

Při vstupu do divadla jí otevřu dveře. V 
šatně zaplatím za naše kabáty a jdeme 
najít místa. Doufal jsem, že Cimrman se 
na první rande hodí. Po patnácti minu-
tách jsem ale pochopil, že horší nápad 
jsem dostat nemohl. Kája totiž asi nemá 
smysl pro humor a místo smíchu mi do 
ucha šeptá, jak nesnáší hlasitý smích ci-
zích lidí, kor na místech jako je divadlo 
nebo kino. Snažím se zůstat veselý i přes 
její neustálé stížnosti na herce, lidi kolem, 
její sedadlo a na paní, která jí ráno v tra-
fice řekla, že cigarety neprodává. O tom 
se na seznamce mimochodem asi zapo-
mněla zmínit, protože bych tu teď vedle 
ní neseděl. Po dvou hodinách a patnácti 
minutové přestávce jsem volný. Bohužel 
jsem ale takový pitomec, že když zmínila 
slečna Karolína, že má hlad, automaticky 
jsem jí řekl o naší rezervaci. No nic, holka 
se aspoň nají a já pak půjdu v klidu domů. 

Výběr restaurací a hospod je ale dost ná-
ročný, protože je už jen málo míst, kde 
jsem s potencionální partnerkou nebyl. 
Teď jsem našel maličký podnik, který pů-
sobil kouzelně. Minulý měsíc se tu konal 

můj třídní sraz s gymplem, na který jsem 
opět nepřišel. Nepotřebuju totiž poslou-
chat další příběhy o zasnoubení, svatbě a 
potomcích. Já už mám vybráno a Kája se 
pořád rozhoduje nad houbovým rizotem a 
pořádným flákem lososa. Vyhrálo rizoto. 
Obsluha je tu moc milá, takže mi to aspoň 
trochu pomáhá nevšímat si té už opravdu 
velmi nepříjemné slečny Karolíny, která 
si teď stěžuje na strukturu ubrousku. Snad 
ji umlčí jídlo.

To ses ale přepočítal hochu. Karolína si 
sotva nabrala lžíci rizota a už si k sobě 
volá číšníka. Chudák kluk, tohle bude ná-
ročný pro nás všechny. Po pěti minutách 
řvaní na mladičkého brigádníka, kdy na 
mě stihla vzteky shodit skleničku s vínem, 
které zanechalo dost podobnou skvrnu 
jako Aloiskovo DNA, si Karolína nechá 
zavolat šéfkuchaře. Když vchází, málem se 
udusím. Všichni říkají, že člověk pozná, 
když to přijde a já tomu nikdy nevěřil, ale 
ono to vážně přišlo. Sedím úplně mimo na 
své židli a až po chvilce si všímám, že Ka-
rolína si balí věci, naštvaně opouští stůl a 
později i hospůdku. Slečna šéfkuchařka se 
na mě mile usměje a ptá se:

,,Co vy, pane? Vše v pořádku? Vypadáte na 
omdlení. Doufám, že vás nevyděsila moje 
zástěra. Připravuji salát z červené řepy. ” 
Teprve když to řekla, tak jsem si všiml její 
červeně zašpiněné zástěry a už poněkoli-
káté ten den jsem si vzpomněl na Alois-
ka.,,Vůbec ne. Mo..moc se omlouvám, za -
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Má budoucnost s minulostí chování své společnice, kdybych tušil, 
jaká je, ušetřil bych toho sebe i vás.”
,,Dobře, tak jestli máte jídlo v pořádku, 
tak já se odeberu zpět do kuchyně. Díky 
za omluvu.” 
Už se nesměje. Sedím dál jak přilepený k 
té proklaté židli. Vstanu a řvu:
,,Slečno, můžu na vás čekat?”
,,Asi vám nerozumím.”
,,Pardon, v kolik končíte? Já vás potřebu-
ju poznat.”
,,Zavíráme za dvě hodiny, to radši jděte 
domů a dejte si horký čaj, vážně vypadáte 
nemocně. Navíc my dva už se známe.”
Odešla, ale já jsem neodešel a počkal 
jsem na ni. Nedala si říct a ten čaj mi při-
nesla sama. 
,,Já se omlouvám, ale ať se snažím sebe-
víc, nepoznávám vás.”
,,Jak jsem tak pochopila při řvaní té sleč-
ny, tak jste vážně Teodor, viďte?”
,,No, to jsem.”
,,No, a já jsem Sára.”
,,To snad není možný.”

Tak tuhle Sáru já jsem naposledy viděl ve 
druháku na gymplu, před tím, než se roz-
hodla přejít na jinou střední. Já jsem byl 
na střední vždycky ten šprt, který se vám 
hodí na zápisky, ale jinak se s ním radši 
nebavíte. Už od páté třídy jsem totiž vě-
děl, že chci být doktorem a rozhodl jsem 
se, že učení bude to jediné, o co se budu 
zajímat. Když jsem v prváku uviděl Sáru, 
která vždycky působila hrozně nad věcí a 
byla hlavou o dost dál, než většina třídy, 
měl jsem chuť přehodnotit svůj zájem o 
učení. Bohužel už bylo pozdě, protože 
už jsem měl nálepku šprta a dostal jsem 
strach, že to by bylo pod její úroveň se se 
mnou bavit. Ve druháku opustila naší ško-
lu a já už o ní neslyšel. 
,,Promiň, ale já tě vůbec nepoznal.”
,,Neboj, já si taky nebyla jistá, ale tvoje 
slečna mi napověděla tím jménem.”
,,Nebyla to moje slečna... naštěstí.”

…

,,Od druháku jsem o tobě neslyšel, kam jsi 
vlastně odešla?”
,,Kdyby ses někdy ukázal na srazu, tak 
bys věděl,” smála se, ,, přešla jsem na ku-
chařskou školu.”
,,Chceš mi říct, že zbytek třídy je s tebou 
v kontaktu?”
,,Minulý měsíc jsem pořádala sraz s příle-
žitostí své první restaurace, pozvánku jsi 
snad dostal, ne?” 
Dostal, ale když jsem v předmětu vi-
děl slovo “třídní sraz” letěla do koše mé

emailové schránky. 
,,Víš, já na ty srazy moc nejsem. No a jak 
se ti daří? Restaurace je krásná, tak to ti, 
koukám, vyšlo. “
,,To je škoda, většinou je na nich sran-
da a je hezký vidět, jak všichni rosteme 
a měníme se. Daří se mi momentálně asi 
dobře, s restaurací je pořád spousta práce, 
ale dá se to zvládnout. Co ty? Vyplatilo se 
učení a jsi teď doktor?”
,,Když o tom právě já poslouchat asi ne-
chci. Ne, že bych jim to nepřál, ale cej-
til bych se asi blbě. No, dá se říct, že jo. 
Změnil jsem pak obor na veterináře, pře-
ci jen jsem k těm zvířatům měl asi větší 
vztah než k lidem.“

,,Tak to zní moc hezky, je pravda, že jsi 
nikdy jako sociální typ nepůsobil.”
Během rozhovoru jsem zjistil, že Sára žije 
pouze s jedním psem a jinak je sama. Ona 
si utahovala z mých pokusů o nalezení té 
pravé.

Do její restaurace jsem začal chodit pra-
videlně na večeře a bylo super s ní jen tak 
trávit čas. Počkal jsem vždy do zavíračky 
a pomohl jí uklidit, potom jsem jí dopro-
vodil na tramvaj a další den znovu. Už ani 
nevím, kdyjsi to uvědomila ona, ale mně 
to bylo jasné od prvního pohledu, že je to 
ona, moje pravá.
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The Social
Dilemma

Film, který doporučuji

Skutečnost, že naše aktivita je při použí-
vání služeb Facebooku nebo Googlu něja-
kým způsobem sledována a dále zpraco-
vávána, je poměrně obecně známá. To, že 
zdlouhavé brouzdání po sociálních sítích 
není zrovna prospěšné, asi také mnoho 
lidí tuší. 
Co nám tedy může nabídnout nový doku-
ment s tematikou sociálních sítí?

Tým dokumentaristů z Netflixu se rozho-
dl vyhledat spoluzakladatele, ředitele jed-
notlivých oblastí či jiné vysoce postavené 
bývalé zaměstnance předních korporací 
podnikající v oblasti sociálních sítí a tech-
nologie. S těmito lidmi pak tým provedl 
interview a celý snímek je ještě obohacen 
o zajímavé aktuální výzkumy a ilustrativ-
ní hranou část, která nastiňuje dopady so-
ciálních sítí na život dětí a dospívajících.

Dokument má nejprve pozvolné tempo, 
kdy svou přehlednou a strukturovanou 
interpretací uvede do tématu i málo infor-
mované diváky. V druhé polovině přidá 
sice na dramatičnosti i náročnosti, nerad-
no však film vypínat, protože 
právě na konci je celý sousled 
informací příjemně uzavřen 
otevřeným koncem a několika 
přínosnými radami.

Avril Lavigne: 
Complicated

Píseň, kterou poslouchám 
dodnes

Avril Lavigne je pop rocková zpěvačka, 
která koncertovala dřív, než jsem se naro-
dila. Přesto, když jsem někdy na konci své 
5. třídy objevila její první singl, Compli-
cated, zamilovala jsem se. Kamkoliv jsem 
šla, ve sluchátkách mi vždy zněla Avril. 
Následovalo poslouchání celého alba a 
následně úplná její tehdejší diskografie, 
kterou dodnes umím (téměř) nazpaměť. 
Nejvíc se ale vracím k oné skladbě, která 
mi otevřela svět novějšího rocku, a díky 
které jsem ještě ve třinácti toužila jezdit 
na skatu, ačkoliv mi to vůbec nešlo:D. Pí-
seň je o tom, jak se lidé často přetvařují a 
jak to zpěvačku štve… a doplňuje ji klip 
s ježděním na zmiňovaném skateboardu 
a blbnutím v obchodním centru. Není to 
kdovíjaké umělecké dílo, ale je to sranda, 
příjemně se to poslouchá - a já na ni pros-
tě nedám dopustit.

Hans Rosling: 
Faktomluva
Kniha, která změnila
můj pohled na svět

Tuším, že Faktomluvu četl na da Vinci 
snad už každý. Ale myslím si, že krátké 
shrnutí ničemu neuškodí. Naopak. 

Faktomluva změnila můj pohled na svět. 
Upřímně, čekal jsem to horší. Nemyslím 
knihu, myslím náš svět. Přelidnění, glo-
bální oteplování, vymírání zvířat ve volné 
přírodě... I když vnímám, že naši plane-
tu, náš nejspíš jediný domov, který kdy 
poznáme, ničíme šíleným způsobem, po 
přečtení knížky mám pocit, že to třeba ne-
bude tak strašné. Moc se mi líbí myšlenka 
bublinových grafů a rozdělení světa do 
čtyř příjmových kategorií místo kategorií 
dvou s propastí mezi nimi. Nemůžu opo-
menout ani to, že kniha je Roslingovým 
celoživotním dílem. A jen tak mimocho-
dem: přestože je o statistice, zhltl jsem ji 
za pár hodin. Je úžasně čtivá.

Doporučuji ji každému, kdo chce vnímat 
svět jinak. Lépe. Méně zaujatě a bez před-
sudků. Mně Faktomluva změ-
nila pohled na svět. A vám?

Hugo, g2 Markét, g2 Hrníček, g3

Kulturní rubrika
Dnes si tu přečtete recenzi dokumentu, o kterém neslyšel asi jen málokdo, a doporučení na (skoro) dvě dekády starou 

píseň. A nakonec shrnutí knihy, kterou snad jednou uvidíme ve školních osnovách - nebo ještě lépe, v domácích knihov-
nách.




