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Milí čtenáři noVinci,
zářijové číslo jsme sice nestihli, 

protože o prázdninách prostě nepracuje-
me, ale zato vám přinášíme číslo říjnové 
v celé jeho kráse. Posuďte sami.

Přes léto se toho hodně změnilo. Loňští 
čtvrťáci víceméně odmaturovali, přišli 
noví prváci, a dokonce i učitelský sbor 
prošel menšími proměnami. V redakční 
radě noVinci tomu nebylo jinak. Máme 
nového grafika, Jáchyma (g3). Ten sice 
tomuhle číslu grafiku ještě nedělal, proto-
že se nám zatím nepodařilo pro něj sehnat 
grafický notebook, nicméně od příštího 
čísla, jak pevně doufáme, bude grafika v 
jeho režii. Z redakční rady odešla Anička 
(g3) a volné místo zaplnila Alice (také z 
g3). A protože jsme přesvědčili Páju (jak 
jinak než z g3), aby pro noVinci fotil, 
máme lepší fotky než loni.

Vznikly čtyři nové rubriky, které budou 
vycházet každý měsíc. Z toho dvě patří 
rozhovorům, jeden se zaměstnancem ško-
ly a druhý s některým z našich studentů, 
ke kterým se upsaly Alice (g3) s Markét 
(g2). Další novinkou je rubrika o aktu-
álním dění ve světě, kterou zpracovává 
Hugo (g2) a přibyla také Kulturní rubrika, 
kterou zašťiťuje opět Markét (g2) a která 
nahradila Knihokoutek.

Ve chvíli, kdy tyto řádky píši, vyhlašuje 
vláda koronavirový nouzový stav, v pořa-
dí už druhý v tomto roce. A přestože jsem 
kvůli karanténě doma už třetí týden a na 
opatření mám různé názory, věřím, že 
všechno zlé je k něčemu dobré. 

Korona s vámi. 
No... raději bez vás.

Síla daVinci
Je rok 2050. Sedím doma a koukám 

tupě na obrazovku svého počíta-
če. Otráveně projíždím zprávy z roku 
2022, kvůli domácímu úkolu do dějáku. 
Nic zajímavého tam prostě není. Proč 
jsem si vytáhla zrovna 2022, spolužač-
ka si vytáhla 2020, dítě štěstěny. Už 
jsem fakt zoufalá, ale našla jsem aspoň 
něco trochu zajímavého ze zpravoda-
je noVinci, asi nějakej bulvár. Je tam 
článek ,,Utajený projekt da Vinci”, je 
to jejich poslední článek, takže asi nic 
moc. Rozkliknu a čtu.

Píše se rok 2010. V příjemné restauraci v 
centru Prahy se sešli čeští vědátoři a dva 
kreativci, Jitka Lukešová a Jan Červinka. 
Vědátorům se konečně podařilo někoho 
sehnat, ale později, než čekali, takže na 
své hosty informace jen sypou. Jejich plán 
je založit alternativní školu a sledovat,

co to dělá se studenty, s jejich životem, 
rodinou a snad i s celou republikou. Ex-
periment musí působit věrohodně a musí 
zůstat utajený. 

Aby ale mohli počítat s úspěchem, do-
mluví se na lehce netradičních přijíma-
cích zkouškách. Studenti by se měli troš-
ku lišit, vybočovat z řady. Pro lepší data 
se tam ale občas musí přijmout i někdo, 
kdo jde s řadou rád, a na něm se třeba prá-
vě potvrdí experiment. 

Plán je asi takový: studenti projdou ško-
lou, která je bude kromě vědomostní čás-
ti života připravovat i na tu praktickou a 
bude s nimi jednat na školu dost nezvykle, 
jako se sobě rovnými. Po maturitě budou 
studenti sledováni, kvůli zjištění, jestli se 
jim daří vůbec začlenit do kolektivu a do 
běžného okolního dění. Budou totiž dost 
odlišní a naučení samostatnosti, lidem 
mohou připadat odlišní až moc. To je 
hlavní důvod experimentu. Třeba se jim 
podaří ostatním otevřít oči a lidi konečně 
uvidí, co se u nás i ve světě děje. Hlavně 
díky této myšlence získali souhlas krea-
tivců, kteří chtějí na světě udělat změnu a 
tohle jako zajímavá možnost zní. 

Jeden z vědátorů, Jiří Bureš, je ale vůči 
této cestě lehce skeptický a není si jist, že 
chce studenty a jejich rodiny testovat tím-
to způsobem. Je ale přehlasovaný zbyt-
kem skupiny, včetně Jitky i Jana. 

Experiment trval 12 let. Byl náhle zasta-
ven, když to vědec, Jiří Bureš, už nevydr-
žel a z pozice ředitele školy vyzradil pů-
vodní plán. Média se toho chytla a kauza 
se řešila ještě pár let. Když se Jiřího pta-
li, proč vše vyzradil, řekl, že už nemohl 
snést tu myšlenku, že zasahuje tak moc do 
životů ostatních bez jejich vědomí.

pokračování na str. 2
Ondra, g3

šéfredaktor



Oželet 
skutečnou 

školu

pokračování ze str. 1

Nebyl si totiž jistý, že se cíl jejich experi-
mentu vydaří.  

No, sice zajímavý čtení, ale tímhle asi 
dějepisáře neohromím. Kéž by naše škola 
byla taky experiment, jako ten 
jejich. Nás rozhodně nikdo jako 
sobě rovné totiž fakt nebere. 

Zuzka, g3

Venku prší, já sedím u počítače a 
píšu asi tři úkoly naráz. Před chví-

lí skončila hodina na meetu - a ačkoliv 
šlo o matiku, už teď mi to chybí. Chy-
bí mi škola, spolužáci, učitelé, jídelna s 
Petrovým: „Ahoj, co pro tebe?“ Uděla-
la bych téměř cokoliv, abych tam zase 
mohla být… kromě ohrožení školy jako 
takové. Což je důvod, proč stále sedím 
doma.

Kontakty s nakaženými jsou ošemetná 
věc. Nevíte, jestli jste v pohodě, nebo 
jestli následně půjde na testy kromě vás 
i celé vaše okolí; dokud nemáte výsled-
ky, nevíte nic. Během chvíle - v mém pří-
padě to byla zpráva na WhatsAppu - se 
vám převrátí vnímání sebe sama naruby. 
Najednou jste hrozba, jste potenciální 
šiřitel něčeho, u čeho ani nevíte, jestli to 
máte. Když jsem dostala zprávu - od oné 
nakažené, nikoliv hygieny - že bych asi 
měla zajít na testy a mezitím zůstat doma, 
mojí největší starostí bylo, jak se dostat 
domů. Poprvé za celou dobu jsem děko-
vala vládě, že musím nosit roušku ve tří-
dě. Potom jsem dojela domů a zmocnila 
se mě zvlášní euforie. Mám volno! Můžu 
si dělat, co chci, celé dny číst a koukat na 
filmy! Když pominu pocit, že jsem možná 
nebezpečná, bylo to parádní.

Jenže druhý den ráno stačily dvě hodiny 
na meetu, na které jsem se rozhodla jít, a 
bylo mi mizerně. Postupně mi to začalo Markét, g2

docházet. Zrušila jsem všechny schůzky, 
setkání a posezení s kamarády. Návštěvu 
u babičky jsem odsunula na neurčito a 
na její naléhání, ať si alespoň přijdu pro 
štrůdl, jsem jen silou vůle nepráskla tele-
fonem. 

Když jste sami v bytě, nesmíte ven a není 
s kým si popovídat, začnete vyhledávat 
kontakt alespoň virtuálně. Bohužel ve tří-
dě se lidé na meetu dost těžko zapojují a 
do jídelny vás nikdo nevezme. Začalo se 
mi stýskat. Po zahradě, po cestě do ško-
ly, po těch drobných rozhovorech, které 
vedu každý den. Jen ten pocit, že ved-
le spolužáka skutečně sedíte, znamená 
hrozně moc. Motivace být na meetech 
se zvedala, motivace na cokoliv jiného 
klesala. Z počítače mě bolela hlava, z 
toho, kolik času trávím sama se sebou, 
se mi chtělo zvracet. Nemoci vypadnout 
z vlastní hlavy je neskutečně deprimují-
cí. Když jsem se dozvěděla, že v pondělí

zase můžu do školy, téměř jsem skákala 
radostí. Byla jsem nadšená, že zase budu 
mezi lidmi, které mám ráda. Proto mě 
taky děsí představa, že by se školy zavře-
ly úplně. Dokud je ve třídě alespoň pár 
lidí, pořád mám pocit, že tam tak trochu 
jsem. Ale abychom byli všichni doma, 
zrovna ve chvíli, kdy začíná deštivé po-
časí a podzimní skleslost nastupuje v plné 
síle? Veškeré snažení by šlo do háje. Za-
vřeli bychom se mezi čtyřmi stěnami jako 
na jaře - ale tentokrát by následky mohly 
být výrazně horší. Počasí, dlouhotrvající 
omezení, celková únava a stres… nechci 
to domýšlet. 

Zatím jsem vděčná, že téměř všichni mů-
žeme jít do školy. Teď je to v kolonce 
„zatím” a já pevně doufám, 
že škola a naše přítomnost v 
ní časem přejde do kolonky 
„trvalé”.
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Ivona Březinová: Na spisovatelku jsem 
si hrála už jako malá holka

Dvacátého třetího dubna se v ná-
vaznosti na společné čtení druhé-

ho stupně uskutečnila online beseda se 
spisovatelkou Ivonou Březinovou. Na 
besedě se objevila spousta otázek a my 
jsme se rozhodli, že se s vámi o pár nej-
zajímavějších podělíme. 

Jak jste se dostala k psaní knížek a co vás 
na tom nejvíce baví?
Na spisovatelku jsem si hrála už jako 
malá holka, takže s nadsázkou mohu říct, 
že jsem na psaní knih trénovala už od dět-
ství. Ale první opravdový rukopis knihy, 
která pak vyšla, jsem začala psát na ma-
teřské dovolené. A co mě na psaní knih 
baví? Asi to, že si mohu vymýšlet, mohu 
prožívat spousty příběhů, které bych v re-
álném životě prožívat nemohla. Při psaní 
se mohu stát kýmkoliv chci a dostat se 
všude tam, kam moje fantazie dosáhne.

Jaká byla první kniha, kterou jste vyda-
la?
Moje první napsaná kniha se jmenuje 
Panáček Paneláček a je určena malým 
dětem. Vyšla ale až jako čtvrtá v pořadí, 
předhonily ji knihy pro trochu starší čte-
náře. První, která se objevila na pultech 
knihkupectví, se jmenovala Zrcátko pro 
Markétu. Později vyšla ještě dvakrát pod 
názvem Pomeranče v podprsence. Jejími 
hlavními hrdiny jsou sedmáci.

Jaká je vaše nejznámější kniha?
Na to se těžko odpovídá. Každému utkví 
v hlavě něco jiného. Ale myslím, že zná-
má je Začarovaná třída, která vyšla už 
pětkrát. Možná si někdo vybaví poplete-
né pohádky z edice První čtení a Druhé 
čtení. A právě dnes mi z tiskárny dora-
zila horká novinka Yveta to ví, což jsou 
popletené české pověsti. Dospívající čte-
náři možná budou znát triptych Holky na 
vodítku o problematice závislostí nebo 
knihu o autistech Řvi potichu, brácho.

Kolik jste napsala knížek?
Kniha Yveta to ví, která právě vyšla, je 
110. Ale v tom počtu nejsou jen romány 
pro dospívající, ale i tenoučké knížky pro 
prvňáky nebo leporela.

Kolik knížek ročně napíšete?
To je různé, záleží na tom, jak je kniha

náročná na přípravu. Ale řekněme, že jsou 
to tak čtyři knížky ročně.

Vybíráte si ilustrátory, nebo jsou vám 
přiděleni?
Ilustrátory obvykle vybírá výtvarný re-
daktor nakladatelství po konzultaci s 
autorem. Zpočátku jsem do výběru moc 
zasahovat nemohla, dnes berou můj názor 
a přání v potaz. Ale každý umíme svoje, 
takže se s důvěrou svěřuji odborníkům 
ve výtvarné redakci a vždy doufám, že k 
mému rukopisu vyberou nejvhodnějšího 
ilustrátora. 

Jaký žánr knížek nejraději píšete? Jaký 
žánr čtete?
Když to řeknu hodně stručně, tak od 
pohádek přes dobrodružství až po en-
cyklopedie. Psát pro dospělé mě moc 
neláká. A co čtu? V poslední době hlav-
ně texty, které potřebuji nastudovat pro 
psaní vlastních knih. Mojí čtenářskou 
libůstkou dřív byly historické knihy z 
období starověku a středověku a pak 
knihy odehrávající se naopak v budouc-
nosti. Takže historie a sci-fi. Bohužel 
na jejich čtení nemám dnes moc čas.

Jaká byla vaše nejoblíbenější kni-
ha v dětství? Jaká je vaše nejoblí-
benější kniha/autor v současnosti?
Nikdy jsem neměla jednoho jediné-
ho autora, spíš ke mně přicházeli ve 
vlnách podle žánru, který jsem právě 

preferovala. Vzpomínám si, že jsem měla 
ráda Ferdu Mravence, ale třeba i Ne-
ználka. Četla jsem dívčí romány a hltala 
verneovky i mayovky. Později historické 
romány Ludmily Vaňkové, ale taky Asi-
mova a Bradburyho. A už jako píšící au-
torka jsem pro sebe objevila Ivu Procház-
kovou a Josteina Gaardera.

Kdybyste mohla cestovat do minulosti a 
napsat tam knihu, do jakého historické-
ho období byste vycestovala?
Před lety mi vyšla kniha Nausika, dív-
ka z Knossu. Příběh se odehrává před 
několika tisíci lety na ostrově Kréta v 
době rozkvětu minojské civilizace. Ráda 
bych se jednou k podobnému psaní vrá-
tila. V plánu je starověké Řecko. Takový 
příběh však vyžaduje spoustu času ne-
jen na psaní, ale i na přípravu, protože 
musíte hodně věcí detailně nastudovat. 

Máte v současné době rozepsanou něja-
kou knížku?
Mám. Ale nechte se překvapit. Zatím pro-
zradím, že před měsícem jsem dopsala 
pátou knihu do volné série Gang odváž-
ných, odehrává se v Tokiu při zemětřese-
ní. A přes léto chci napsat šestou knihu 
GO! Každopádně mě psaní strašně moc 
baví, tak doufám, že někoho z vás bude 
bavit moje knížky číst. 

Hanka, 8. tř. a Eliška Černáková
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Jirka Kysel: Zkoušel jsem být bez čokolády, 
ale byly to nejhorší čtyři dny mého života

Vítejte v nové rubrice, ve které vám 
každý měsíc představíme někoho 

z našich učitelů, kuchařů a ostatních 
zaměstnanců školy. Vy, čtenáři, je tak 
třeba uvidíte ještě z jiné stránky, než je 
znáte. 

Jaký byl podnět k tomu, že ses stal uči-
telem?
Já jsem vlastně hrozně dlouho nevěděl, co 
chci dělat. Když jsem maturoval a šel na 
vysokou školu, stále jsem nevěděl. Zají-
maly mě 2 obory – geografie a sport, tak 
jsem to šel studovat na peďák. Že chci 
být učitelem, jsem zjistil v průběhu vy-
soké školy, v době, kdy jsem se zranil a 
ze sportovce jsem se stal trenérem. Začal 
jsem trénovat děti a pak i dospělé. Tehdy 
jsem si uvědomil, že mě to baví a že být 
učitelem je to, co bych chtěl v životě dě-
lat. Definitivně se mi to potvrdilo, když 
jsem přišel do da Vinci, protože tady mi 
to dává smysl.

Co tě na učitelství baví?
Inspirovat druhé. Jsem vždycky šťastný, 
když mě někdo inspiruje.

Letošní prázdniny jsi absolvoval zážitko-
vý kurz v Lipnici. Jaké z toho máš do-
jmy?
Já jsem k Prázdninovce vždycky inklino-
val. Impulsem k tomu jít tam bylo téma s 
názvem Tady a teď. Jsem plánovací typ 
a trošku mi chybí umět žít v přítomném 
okamžiku.. Kurz jsem si moc užil, bylo 
to skvělý a přemýšlím, že buď sám vstou-
pím do Prázdninovky nebo že budu zkou-
šet další jejich kurzy.

Zažil jsi moment, kdy jsi musel čelit vel-
kým výzvám?
Já jsem člověk, který má rád výzvy. 
Spousta lidí tam byla v nekomfortní 
zóně okamžitě ze začátku. Paradoxně pro 
mě vystoupení z komfortní zóny přišlo 
až tehdy, kdy jsem měl něco malovat.
To je něco, co absolutně neumím. 
Bylo  to pro mě horší, než šplhat někde 
v lese a nebo tři hodiny v kuse běžet.

Jsi vášnivým sportovcem a běh je jeden 
z tvých oblíbených sportů. Doporučil bys 
běh každému?
To, že mám rád sport, neznamená, že

bych ho doporučoval všem. Mně ten běh 
dává to, co jiným dává například tanec, 
hudba, cokoliv jiného. Nejdůležitější mi 
přijde, aby každý měl něco, co ho baví. 

Který kilometr je podle tebe na maraton-
ských tratích kritický?
Říká se, že na 35. kilometru maratonec 
narazí do zdi. Taky jsem to párkrát zažil, 
ale pro mě je nejhorších prvních dvacet 
kilometrů. Při každém maratonu se o sobě 
něco dozvím. Obecně to není zdravá věc, 
chodíme přes limit. Když člověk běží půl-
ku, tak to stačí.

Jezdil jsi také závodně na kole. Jak dlou-
ho?
3 - 4 roky. Bylo to v mých gymnaziálních 
letech. Jezdil jsem Cross-country a mara-
tony. Zjistil jsem, že nejsem dost rychlý, 
tím pádem mi vyhovovaly delší tratě.

Kromě toho jsi byl trenér florbalu. Tlačil 
jsi svěřence hodně na výkon?
Byl jsem náročný trenér. Ukazoval jsem 
jim rezervy a co všechno se ještě dá. Ale 
snažil jsem se netlačit, spíš jim to nabí-
zet. Tehdy jsem vůbec neuměl pracovat s 
lidmi. Chyběla mi sociální stránka, s tím 
jsem neměl zkušenost a to mě hodně brz-
dilo. Naopak jsem byl silný v přípravě na 
zápas. 

Tvá obliba čokolády se nedá přehléd-
nout. Kolik čokolády denně sníš?

Čokoládu jím denně. Mám ji rád odjak-
živa a jediné, co jsem zlepšil, je, že jsem 
přešel na kvalitní čokoládu. Už to není 
tak, že bych snědl jednu celou nekvalitní, 
ale dám si třeba dvě - tři kostičky kvalitní. 
Pokud mám být úplně upřímný, tak pak 
přijde nějaký den, kdy si nedám dvě kos-
tičky, ale dvě celé tabulky a to pak není 
dobře. Zkoušel jsem být bez ní, ale byly 
to nejhorší čtyři dny mého života. 

Jaké bylo tvé nejtěžší období v životě? 
Před pěti lety, když jsem končil s florba-
lem. Dělal jsem ho deset let velice inten-
zivně, vůbec jsem neodpočíval, a vyhořel 
jsem. Následující rok byl pro mě hrozně 
těžký. Měl jsem problém vstát z postele. 
Mnohé jsem se z toho naučil, ale cítím, 
že by se mi mohlo stát, že do toho spad-
nu znovu, a to opravdu už nechci zažít. 
Doporučuji všem si hlídat rovnováhu. Mít 
nějaký volný čas a odpočinek.

Máš nějaké sny, touhy?
Chtěl bych se podívat do Austrálie. Ale 
největším přáním je mít spokojenou ro-
dinu a smysluplnou práci. Zkrátka mít 
šťastný život.

Co bys poradil svému mladšímu 
osmnácti letému já?
(smích) Nechlastej, odpočívej 
a žij víc tady a teď.

Alice, g3
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Šanti Préma: Jsem umělec každým coulem

Pokud vám tahle rubrika připadá velmi podobná té předchozí, nemýlíte se. 
Zde vám ale nebudeme představovat zaměstnance školy, ale studenty. Vaše 

spolužáky a kamarády. Vy, čtenáři, je tak třeba uvidíte ještě z jiné stránky, než 
je znáte. Přijde nám to jako fajn nápad a budeme rádi za každou zpětnou vazbu, 
kterou nám dáte.

Ze všeho nejdřív, mohla by ses krátce 
představit? Kdo jsi, co tě baví…
Jsem takový umělecký typ. Mám ráda 
hodně uměleckých věcí. Baví mě hrát na 
kytaru, dřív jsem hrála na piano - pořád 
mě to baví, ale už nemáme doma piano. 
Tancovat mě baví, malovat a kreslit taky.

Zvažuješ, že půjdeš na nějaký umělecký 
projekt, nebo jsi na nějakém?
Já jsem původně vlastně dělala přijímač-
ky na uměleckou školu, nebo spíš na 
módní návrhářství, ale velká část z toho 
byla kresba a nedostala jsem se. U projek-
tů se zatím rozhoduju.

Jak ses vlastně dostala na da Vinci? Hlá-
sila ses na uměleckou školu…
Já jsem určitě chtěla víc tu uměleckou, a 
da Vinci mi přišlo jako dobrá škola na roz-
víjení uměleckých věcí. Navíc mám ráda 
spoustu věcí, nejen umění. A brácha sem 
chodil, tak mi o téhle škole hodně řekl.

Je něco, co tě tady překvapilo? 
Vyloženě hodně mě nic nepřekvapilo, že 
bych na to měla úplně jiný pohled, tak to 
ne. Určitě mě pár věcí trošku překvapilo. 
Třeba jedna z nich - ta je dobrá - že jsou 
tady všichni hodně pozitivní. Ale nejspíš 
se ještě něco najde.

Přišla jsi na da Vinci z klasické školy?
Jakoby… ne. Já jsem chodila do šesti růz-
ných škol, tedy tohle je moje šestá. Ale 
ani jedna z nich nebyla klasická. Co se asi 
nejvíc blížilo klasické, byl Waldorf.

Takže jsi byla na Waldorfu, tady..?
No, tak já to vysvětlím. V první a druhé 
třídě jsem byla na Montessori v Duhovce, 
pak ve třetí jsem byla ve škole mojí mámy 
- taky Montessori - ve čtvrté jsem byla na 
domácí výuce, v šestý jsem byla na tom 
Waldorfu a v sedmé a v osmé jsem byla 
na Montessori ve Švédsku.

Ve Švédsku?
Jo. A ještě ke všemu na farmě. Tím chci 
říct, že jsme bydleli na farmě. Bylo to su-
per, hodně jsem se tam toho naučila. Sko-
ro všechno praktického a taky angličtinu.

Páni! Umíš třeba něco říct švédsky?
Trošku umím švédsky, pár slov.

A to byla domácí škola? Nebo soukro-
má?
Tak já to nějak zjednoduším. Půlku dne 
jsme se učili. Den byl rozdělený na tři a 
tři hodiny. Mezi tím byl oběd. Tři hodiny 
jsme se normálně učili a tři hodiny od-
poledne jsme pracovali na farmě, jakože 
jsme pomáhali a tak. Na té farmě jsme 
taky bydleli. Ty ses ptala, jestli je to něja-
ká soukromá škola? Ono ve Švédsku je to 
jinak, ty soukromé školy dostávají pení-
ze od státu, dokonce i ty alternativní jako 
Montessori. Všechno to platí stát, takže to 
bylo docela dobrý. Jinde, třeba tady, by to 
asi byla soukromá škola. S tou školou to 
bylo trochu komplikovaný, jak to říct, ony 
to byly dvě školy. Jedna byla na té farmě a 
druhá byla ve městě, a byla taková ... nor-
mální. Byly jakoby propojený. Na začát-
ku roku bylo na farmě asi třicet studentů, 
ale do Vánoc nás tam zbylo jenom osm. 
Pak přes Vánoce ještě čtyři odpadli, takže 
jsme tam zbyli jen čtyři a potom se po-
stupně přibíralo. Na konci roku nás bylo 
zase osm. Prostě lidi hodně odcházeli a 
zase přicházeli.

Takže jsi měla proměnlivý počet spolužá-
ků… Našla sis tam v takových podmín-
kách nějaké kámoše?
Jo, ten druhý půlrok jsme se tam dost ska-
marádili. Pořád si píšeme a plánujeme, že 
se někdy sejdeme.

Když pominu angličtinu, znalosti a ka-
marády ze Švédska, co ti pobyt tam dal?
Hodně jsem se naučila být samostatná. 
Třeba jsem tam letěla sama letadlem a 
podobně. Díky tomu už se tolik nebojím, 
dřív jsem byla hrozně nesamostatná a teď 
už jsem v tom mnohem lepší.

Proč ses rozhodla vrátit zpátky do Česka? 
Jak k tomu došlo?
No to bylo proto, že jsem se sem chtěla 
vrátit na devátou třídu, abych se připravi-
la na přijímačky… Tam jsem třeba vůbec 
neměla češtinu. Chtěla jsem se to všechno 
doučit, třeba taky matiku, protože tu jsme 

taky moc nebrali. Ono to bylo těžký, pro-
tože půl času, kdy bychom se normálně 
učili, jsme byli na té farmě a pracovali 
jsme. Takže já jsem se vrátila, abych se 
naučila víc ty klasické věci.

Jak ses vůbec do Švédska dostala?
Naše rodina - tedy já a můj brácha - jsme 
dostali asi před třemi lety kanadské ob-
čanství. Všichni plánujeme jít do Kanady, 
nebo prostě kamkoliv do ciziny, všichni 
jsme tam hrozně moc chtěli. Potom v létě, 
na nějaké Montessori konferenci, potkala 
máma starou kamarádku ze Skotska a od 
té se dozvěděla o té škole. Ta kamarádka 
tam učila. No a máma mi to prostě navrh-
la a řekla: „Musíš se rozhodnout dneska!”
Tak jsem řekla: „Tak jo.“

Jaktože máš kanadské občanství?
Kanadské občanství mám proto, že můj 
táta žil v Kanadě jedenáct let. Tím pádem 
byl už počítán jako kanadský občan - a 
my, jako jeho děti, taky.

Co bys chtěla dělat v budoucnu? 
Mám plán. Chtěla bych se po střední do-
stat na nějakou vysokou, tu vystudovat a 
po vysoký cestovat. Asi bych prostě ces-
tovala a našla, co bych chtěla dělat. Nebo 
jestli to budu vědět už po střední, nevím…

Moc děkuji za rozhovor.
Není zač.

Markét, g2



Systematický rasismus v USA
Rubrika o auktuálním dění ve světě

V květnu 2020 po internetu začaly kolovat znepokojující záběry zachycující dopadeného afroameričana George Floyda, 
který se dopustil porušení zákona v podobě pokusu o zaplacení padělanou bankovkou, jak pomalu skomírá pod kole-

ny bělošského policisty. V průběhu léta pak celý svět mohl z povzdálí pozorovat poklidné demonstrace, násilné nepokoje i 
naprosto pomatené demolování a rabování nevinných podniků. Co se tedy na západním kontinentu děje a proč je vlastně 
afroamerické etnikum na území USA tak nespokojeno? 

Nesmyslná vražda George Floyda poli-
cejní jednotkou bílé rasy byla jen posled-
ní jiskrou pro zažehnutí plamene odporu 
a zloby hned ve dvou okruzích občanské 
nespokojenosti: policejní násilí a nerov-
nost mezi bělošskou a afroamerickou po-
pulací. Pro původ i důvod afroamerické 
nerovnosti je však třeba hlubšího ponoru 
k jádru problematiky, kde narážíme na fe-
nomén systematického rasismu. Pro jeho 
bližší pochopení je třeba znát stručný his-
torický kontext.

Ke konci 19. století začalo několik vlád-
ních agentur rozdělovat větší města na 
`části vhodné pro investice` do rozvoje, ale 
také na ̀ části pro investice nevhodné` (tzv. 
“Redlining”). Vládní agentury pak předa-
ly mapy s vyznačeným zmíněným rozdě-
lením bankám a pojišťovnám, kterým tak 
bylo oznámeno, že lidé z `částí pro inves-
tice nevhodné` nejsou úplně důvěryhodní.  

Zmíněná činnost měla za následek pocho-
pitelné zhoršení životní úrovně, možností 
i vyhlídek do budoucnosti pro zástupce 
afroamerické populace. Zatímco mno-
ho bělošských občanů tak pokojně žilo s 
naplněnými životními potřebami, kvalit-
ním vzděláním a s možnostmi práce ve 
vedení podniků, bank, či dokonce státu, 
afroameričtí obyvatelé se snažili finanč-
ně pokrýt alespoň obživu, výdaje obydlí 
a v lepším případě i tamní státní školu. 
Podpora tohoto trendu se pak samovolně 
dědila z generace na generaci, tudíž dveře 
do světa možností a úspěchu zůstaly pro 
velkou část afroamerické populace stále 
zamčené. Nespokojenosti afroamerické-
ho etnika pak ještě nahrávájí skutečnosti 
zažitých předsudků a víry v nadřazenosti 
bílé rasy, která stále přetrvává ve vědomí 
části americké společnosti.

Následky systematického rasismu, který

zahrnuje i několik dalších méně populár-
ních problémů jako institucionální nebo 
internalizovaný rasismus, pak můžeme 
spatřovat po mnoha stránkách běžné-
ho života. Horší zdravotní úroveň, větší 
míra negramotnosti, minimální politic-
ké zastoupení, poměrně vzato větší míra 
rozsudků pro pobyt ve vězení, vyšší neza-
městnanost a mnoho dalšího.

Takto hluboko zakořeněný a dlouho bu-
dovaný problém se pravděpodobně v 
blízké době s řešením nesetká, avšak tr-
vajícími protesty proti nynějšímu fungo-
vání amerického systému, potlačováním 
známých předsudků, stále silnějším nalé-
háním na investice do všeobecného roz-
voje afroamerických komunit 
a jejich realizováním je řešení 
tohoto komplexního problému 
na dobré cestě.

Hugo, g2
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Kulturní rubrika

Tenet
Recenze filmu

Nejnovější snímek režiséra Christophe-
ra Nolana, který nás v minulosti obdařil 
převratnými filmy jako je Inception nebo 
Interstellar, ani tentokrát jistě nezklamal. 
Film začíná nezvyklým přímým vtrh-
nutím do intenzivního dění, které je za-
končeno až závěrečnými titulky, proto 
pro alespoň částečné pochopení je nutné 
dávat pozor od prvního okamžiku. 

Hlavní dějová linka pojednává o agento-
vi zvaném ‘Protagonista’, který se začne 
potkávat se zdánlivě nepochopitelnými 
jevy, kdy určité předměty inverzně ko-
pírují svoji pohybovou dráhu z minulosti, 
zatímco čas běží normálně kupředu. Tyto 
předměty údajně pocházejí od lidí z bu-
doucnosti, kteří patrně přišli na způsob, 
jak za použití ozařování změnit směr ent-
ropie i pohybu daných předmětů. 

S postupem děje je tato velmi komplexní 
sci-fi idea osvětlena a velmi zajímavě roz-
vedena různými dějovými linkami jednot-
livých postav, které se vzájemně prolínají. 

Při i po shlédnutí film divákovi nabízí 
dlouhé vzrušující minuty, kdy se snaží 
pochopit celou ideu i jednotlivé jevy, aso-
ciace, odkazy a skutečnosti, které se ve 
filmu odehrály. Pro pocity, kte-
ré zmíněné vzrušující minuty 
vyvolají, mohu Tenet jen vřele 
doporučit.

Harry Styles:
Adore You

Nejoblíbenější píseň

Tuhle píseň doporučuju, protože má krás-
né melodie a je velmi chytlavá. Není to 
úplně taneční píseň dle mého názoru, ale 
to potom můžete taky zjistit sami. Ne-
jen že je tato píseň sama o sobě úžasná, 
taky má k sobě natočený videoklip, kte-
rý je opravdu propracovaný. Dalo by se 
říct, že je to takový malý film. Příběh se 
odehrává na malém ostrově Eroda (po-
zpátku adore). Je o chlapci, který ztra-
til svůj úsměv. Když už jeho muka byla 
nesnesitelná, chtěl to ukončit skokem do 
oceánu s kapsami plnými kamenů. Jestli 
chcete vědět, jestli do vody skočil, nebo 
ne, tak se na videoklip podívejte (jsou dvě 
verze; doporučuji tu delší ). Jsou v něm 
různé easter eggy, které můžete propojit 
s Harryho dalšími videoklipy a písněmi z 
alba Fine Line. Přeji krásné poslouchání.

Lois Lowryová: 
Dárce

Nejlepší kniha, kterou jsem 
kdy četla

Kniha o světě, ve kterém nejsou emo-
ce, barvy ani rozdíly. Každý má v téhle 
společnosti určenou roli, všichni se mají 
dobře a všechno krásně funguje… až na 
to, že jim cosi chybí. To dochází dvanácti-
letému Jonasovi, který byl zvolen novým 
Příjemcem paměti - má v sobě nést paměť 
všech předchozích generací. 

Jeho přerod ze spokojeného občana je 
zajímavý a někdy až zoufale beznaděj-
ný, protože Jonas si sice může určité věci 
uvědomit, ale už je nedokáže nikomu 
nasdílet. Jediný, kdo mu rozumí, je starý 
Dárce, ten, který mu ony vzpomínky po-
stupně předává. 

Jonas postupně upadá do zoufalství a 
rodí se v něm dosud nepoznané emoce 
a myšlenky. V takových chvílích je jeho 
nepochopení a překvapení až komické, 
zároveň je to ale velmi živé. Spolu s ním 
pláčete, radujete se a znovu poznáváte 
věci, které se nám zdají samozřejmé. 

Rozuzlení příběhu je velmi překvapivé, 
dobře se to čte a příběh 
vás pohltí natolik, že knihu 
sfouknete za odpoledne.

Stázka, g2
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