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Úvodní okénko s Ondrou

Milí čtenáři no Vinci,
po prázdninách vás jménem celé 

redakce vítám v novém školním roce. Vě-
řím, že jste měli možnost poznat úžasné 
lidi, zažít něco nového a trochu si odpoči-
nout a nabrat novou energii.

Tématem čísla, které právě čtete, je ná-
vrat. Návrat ke svým hodnotám, svým ná-
zorům, sobě. Návrat do školy. A také ná-
vrat noVinci z letní dovolené. Ale k tomu 
se ještě dostaneme…

Více než polovinu redakce tvoří studenti 
maturitního ročníku (včetně mě). Někte-
ří z nás se již školním novinám nebudou 
moci z časových důvodů věnovat, a tak je 
více než pravděpodobné, že v nejbližších 
měsících předám pomyslnou štafetu šéf-
redaktorství dalšímu běžci a že také další 
členové redakce uvolní místo jiným.

Tím se dostáváme k náboru nových čle-
nů. Našim cílem je podpořit nadšence do 
žurnalistiky i příležitostné pisálky v jejich 
tvorbě. A proto sháníme redaktory, ale 
také grafi ka a fotografa. Redaktoři píší 
články, dělají rozhovory s ostatními stu-
denty, učiteli, ale také osobnostmi mimo 
da Vinci komunitu. Grafi k zodpovídá za 
co jiného než za grafi ckou podobu novin 
a práce fotografa je dodávat kvalitní fot-
ky do každého čísla. Kdyby vás zajímaly 
detaily, odchytněte si mě nebo kohokoliv 
jiného z našeho týmu někde na školních 
chodbách nebo nám napište na e-mail: 
novinci@skoladavinci.cz.

Do začátku září vám přeji no-
vou energii - a pokud se ještě 
nedostavila, věřím, že tak brzy 
učiní.

Příjemné čtení!

Cuando piensas en España, probable-
mente venga a tu mente la playa, el sol o 
la fi esta. Con frecuencia, puedes encon-
trar estudiantes despistados que vienen a 
España sin ni siquiera una chaqueta. De-
spués llega el invierno, a veces la nieve, y 
las tiendas de ropa agradecen su ignoran-
cia. Pero España es más que temperaturas 
extremas. Me refi ero a la tradición cultu-
ral e histórica que conserva este país. La 
península ibérica (el nombre geográfi co 
de España, sin contar las islas) ha estado 
poblada desde la prehistoria. Evidencia de 
ello constituye el yacimiento arqueológi-
co de Atapuerca, donde se han encontrado 
los restos humanos más antiguos de toda 

Ondra, g4
šéfredaktor

Zaragoza, la ciudad de las culturas

Europa (más de 1 millón de años atrás). 
Los romanos ocuparon la península, ha-
bitada antes por otros pueblos, y le lla-
maron ‘Hispania’, que más tarde derivó 
en España. Le siguieron los visigodos 
(germánicos) y después los musulmanes, 
quienes dominaron la península durante 
800 años. Todos estos pueblos, además de 
otros como judíos y gitanos, han infl uido 
en el idioma, las tradiciones, la cultura o 
el arte que hoy se conoce como nacional. 
Se puede observar este legado históri-
co en cada ciudad en forma de catedra-
les, pinturas, gastronomía o festividades. 
Curiosamente, si visitas norte y sur del 
país, no encontrarás el mismo paisaje, 

V srpnu jsem vycestoval do Španělska a strávil sedm dní v nádherném stře-
dověkém městě Zaragoza. Měl jsem tam možnost potkat spoustu úžasných 

lidí - jedna z nich byla Lucia, kterou jsem přemluvil k pár řádkům o jejím domo-
vu - skoro až pohádkové Zaragoze. Pokud nemluvíte španělsky, nevadí - vemte 
si k ruce slovník nebo překladač a ponořte se do čtení - slibuji, že to bude stát za 
trochu úsilí.

Ondra, šéfredaktor

Plaza  y Catedral del Pilar
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el siglo XI.

Zaragoza está separada en dos por el río 
Ebro, largo y caudaloso, cruzado por va-
rios puentes. El preferido por locales y 
viajeros es un puente de piedra antiguo 
desde el cual se observa el Pilar, especial-
mente al atardecer.

Los más gamers también tienen algo de 
su interés en las calles de Zaragoza, pues 
en los barrios nuevos de la ciudad se pue-
de caminar por la calle ‘Mario Bros’ o 
‘Tetris’. También algunas películas dan 
nombre a sus calles como ‘Mago de Oz’ 
o ‘Mary Poppins’.

Una de las tradiciones más curiosas y 
muy poco conocidas de Zaragoza ocurre 
durante las fi estas de sus barrios. En ellas, 
algunas personas vestidas con un disfraz 
popular persiguen a los participantes con 

infraestructura, personali-
dad, tradiciones o incluso 
idioma. En País Vasco se 
habla el idioma vasco, una 
de las lenguas más antiguas 
e intrigantes, puesto que se 
desconoce su origen.

Una de las ciudades más 
importantes de la época 
romana es Zaragoza, cuyo 
nombre derivó de Cesar 
Augusto, emperador ro-
mano e hijo de Julio Cé-
sar. Todavía se conservan 
en la ciudad las antiguas 
murallas y ruinas como 
termas y teatro romanos. 
Zaragoza es una de las ciu-
dades en las que se puede 
observar el legado histórico 
y cultural de las diferentes 
civilizaciones que la habitaron. No es 
una ciudad muy grande ni muy pequeña; 
cuenta aproximadamente con 700.000 ha-
bitantes. No es una ciudad muy turística, 
aunque su popularidad ha ido creciendo 
en los últimos años. Se sitúa justo entre 
Barcelona y Madrid, así que la mayoría 
de los turistas hacen una pequeña parada 
en su camino entre las dos ciudades y se 
llevan una agradable sorpresa.

Cada atardecer, en la gran plaza, los visi-
tantes fotografían la catedral barroca, mi-
entras los locales pasean y hacen su vida 
social. Me refi ero a la Plaza del Pilar, la 
plaza peatonal más grande de Europa y la 
segunda más grande del mundo por detrás 
de la plaza roja de Moscú. Aquí se sitúa la 
catedral del Pilar, también una de las más 
grandes de Europa. Este monumento tar-
dó más de 300 años en construirse y para 
un zaragozano siempre será la iglesia más 
hermosa. El edifi cio sobrevi-
vió un bombardeo en la guerra 
civil española, lo cual los loca-
les cuentan con orgullo.

Por si fuera poco, esta no es la 
única catedral de la plaza. En 
un costado se puede encontrar 
la catedral de la Seo, conside-
rada también una de las más 
bellas del país y originalmente 
construida por musulmanes. 
Sin embargo, la pieza de arte 
musulmán más importante de 
la ciudad se encuentra en un 
castillo llamado Aljafería, pa-
lacio de reyes musulmanes en 

un látigo. La mayoría de los asistentes son 
adolescentes que corren delante de los 
personajes, quienes a menudo les alcan-
zan y provocan alguna cicatriz que luego 
enseñan, orgullosos, a sus amigos. Pero 
vamos a mantener esto secreto, puesto 
que puede sonar violento en otros lugares. 

La comida para españoles y zaragozanos 
es siempre motivo de celebración y reu-
nión social. El 29 de enero se prepara un 
pastel tradicional gigante para celebrar el 
día de Zaragoza, que se reparte gratuita-
mente entre todos. Más comida gratuita 
como paella o bocadillos se pueden en-
contrar algunas veces al año, siempre con 
alta demanda. Uno de los platos más cu-
riosos que se comen tradicionalmente en 
Zaragoza son los caracoles, aunque entre 
los más jóvenes suelen generar rechazo.

Para algunos locales, el mejor día de la 
semana es el jueves. En Zara-
goza, cada jueves noche, los 
bares de la ciudad vieja ofre-
cen bebida y sus mejores tapas 
por un precio más barato de lo 
normal. A partir de las 8 de la 
tarde las estrechas calles del 
casco histórico y sus pequeños 
bares se llenan de gente que 
va de un bar a otro probando 
diferentes tapas. Pero la fes-
tividad más importante de la 
ciudad se conoce como ‘Fie-
stas del Pilar’, diez días en 
los que las calles se llenan de 
actividades, música, comida, 
desfi les y ocio para pequeños 

Un plato de caracoles en salsa

Bailes populares el día del Pilar, 12 de octubre
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y mayores. El día más importante es el 
12 de octubre, cuando se levanta una es-
tructura en la gran plaza y se decora con 
fl ores alrededor de la virgen. No importa 
que no seas católico o seas de otro país, 

todos son bienvenidos a participar con sus 
bailes y vestidos tradicionales.

Es normal coincidir con los más fi esteros 
por las mañanas en el autobús o desayu-

nando en un bar, pues algunos bares abren 
sus puertas a medianoche. Esto es común 
con el resto de España, pues la cena se su-
ele tomar entre las 9 y las 10 de la noche. 
Tal vez uno de los motivos por los que los 
extranjeros piensan que España es la re-
ina de la fi esta. No obstante, es bastante 
común quedar con tus amigos y alargar la 
charla en la terraza hasta medianoche.

Acorde con en el curso de su historia, en 
la actualidad Zaragoza es una ciudad rica 
en culturas, con un buen porcentaje de 
inmigrantes de varios continentes. En los 
últimos años los visitantes también han 
ido aumentando, quienes son bien recibi-
dos por los locales.

Todo esto es solo una pequeña muestra de 
lo que puedes ver y hacer en esta ciudad. 
Zaragoza es, en defi nitiva, un lugar con 
un rico legado cultural y muchos rincones 
que descubrir. 

Lucia López,  chica española

Počítač z karet aneb proč si zahrát Magic: The Gathering

To, o čem chci psát, je způsob, jakým 
se dá v Magic: The Gathering po- u-
žívá logika a matika. Magic: 
The Gathering je už skoro tři-
cet let stará hra, jejíž principem j e 
vyhrát hru, ve většině případů sebrá-
ním protivníkových 20 životů. Toho 
docílíte tím, že na něj budete útočit 
svými kreaturami, sesíláním kouzel a 
využíváním artefaktů a enchantmen-
tů. Aby však hra byla zajímavá, 
spousta kreatur a kouzel mají nějakou 
pro sebe specifi ckou schopnost, ved- l e 
základních schopností, které má i 
hromada jiných. To vede k  tomu, že 
se karty navzájem ovlivňují a v dobře po-
stavených decích (to je balíček karet, ze 
kterého si lížete karty, se kterými hrajete 
proti protivníkovi) tedy můžou vzniknout 
zajímavé způsoby jak vyřadit protivníka 
ze hry, ať už sebráním všech jeho životů 
nebo jiným způsobem. (Tento deck si kaž-

dý hráč tvoří sám.) Magic: The Gathering 
je tak komplexní hra, že pokud si postaví-
te správný deck a nalížete si správné kar-
ty, je možné ve hře postavit i jednoduchý 
počítač. To neznamená, že by se z karet 
dal postavit monitor a klávesnice, ale že 
se dá vytvořit kombinace karet, co vždy 

promění jistý druh karty v jiný, s jis-
tým druhem karty nic neudělá a tak 
dále. Tímto způsobem by se v Magic 
the Gathering daly vypočítat jakéko-
liv matematické úlohy. To z Magic 
the Gathering dělá turingovsky úpl-
nou hru (cokoliv co je turingovsky 
úplné, se dokáže stát počítačem). 
Kdybyste se na tento deck chtěli 
podívat v akci, pusťte si na youtube 
video jménem ,,I Built a COMPU-
TER in Magic: The Gathering.” Toto 
všechno znamená, že matematicky 
je Magic: The Gathering těžší než 
šachy nebo go. Ať už vás tedy zají-

má fantasy, logika a matika nebo jen rádi 
hrajete deskové hry, Magic: The Gathe-
ring rozhodně stojí za to.

Pokud vás baví fantasy a rádi přemýšlíte nad bitvami draků, elfů, upírů nebo jakýchkoliv jiných mýtických stvoření, 
Magic: The Gathering je přímo pro vás. Her, které jsou zasazené do středověkých fantasy světů, je však mnoho a oproti 

hrám jako Hearthstone, Pokémon nebo Yu-gi-oh se zase tolik neliší.

Jáchym, g2

magic.wizards.com
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O rozdílnosti názorů

Neshodovat se s ostatními je v pořádku. Provádět mentální gymnastiku a snažit se ohnout svoje přesvědčení a názory 
tak, aby vyhovovaly všem, je nemožné. A měli bychom se o to přestat pokoušet.

Rodinný oběd, pročítání mailů, sledová-
ní zpráv, diskuze v autobuse, aktivita ve 
škole ... Co mají všechny tyhle situace 
společného?
Pro mě je to konfl ikt. (Který obecně ne-
snáším.)
Často se stane, že ráno vstanu, otevřu 
mail a zatímco třídím zprávy, narazím na 
mail od babičky. Typicky je to mnohokrát 
přeposlaná řetězovka, s textem zkopíro-
vaným z Aeronetu, s množstvím přilože-
ných obrázků vyvedených v křiklavých 
barvách a obvykle s předmětem ve stylu: 
Souhlasím a přeposílám - to by si měl pře-
číst každý!!!!! 
Babička mi je posílá na fact-checking, za 
což jsem jí vděčná. Většinu těch mailů ro-
zeberu, najdu si to, o čem se v nich píše, 
a pak jí pošlu zdroje, ať si sama udělá ná-
zor, případně vysvětlím, proč je to fake 
news (pokud jde o něco už vyvráceného). 
Běžně se tak setkávám s tvrzeními nee-
xistujících odborníků, zfalšovanými fot-
kami, satirou, kterou vzal někdo vážně. 

Když je opačný názor prezentovaný tak 
extrémně, jen mě to utvrdí v těch mých. 
Protože extremismus nemám ráda, o to 
víc, že k němu někdy sama tíhnu. A proto-
že mě to nutí hledat si informace, ze kte-
rých mi většinou vyjde, že obsah mailu je 
překroucený blábol. 

Rodinné obědy jsou opačný extrém. Cho-
dím na ně ráda. Před vstupem do domu 
ale pokaždé zapnu fi ltr - a pak se celou 
dobu usilovně snažím ho udržet na místě. 
Nepromluvit, když se stočí vtipy na gaye 
nebo liberály. Snažit se pochopit strach 
ze všeho neznámého, který téměř paraly-
zuje některé lidi v mojí rodině. Snažit se 
pochopit jejich pohled na svět. Poslední 
dobou se většinou neudržím a vstoupím 
do diskuze, což vyústí v roztržku, a pak se 
to zase uklidní, když promluví děda, kte-
rý má vždycky poslední slovo. Vezme si 
mě stranou, promluví mi do duše, nastaví 
“správné” morální a ideové hranice. Ces-
tou domů pak sedím a přemýšlím, jestli 
vlastně věřím těm správným věcem. Pro-
tože svojí rodiny si vážím, respektuji ji a 
mám ji ráda. Protože to všichni umí podat 
tak kultivovaně a logicky. Z jejich pohle-

du to dává dokonalý smysl. 
Ty konfl ikty - i když si je někdy užívám - 
mě následně vždycky nahlodají. Doženou 
mě pochyby. Nepokoj. 
Neměla bych mít stejný pohled na věc 
jako oni?

Moje konformita mi říká, že ano. Měla 
bych se snažit najít pravdu, a přitom 
všechny chápat. Měla bych věřit tomu, 
čemu věří oni - protože toho o světě ví víc 
než já. 
Můj přirozený vzdor mi říká, že ne. Potře-
buji se nějak vymezit a lepší způsob snad 
neexistuje. Navíc, já svým ideálům a po-
hledu na svět skutečně věřím - stejně jako 
oni těm svým. To přece neznamená, že je 
jedno nebo druhé špatně.

Nakonec obvykle dojdu k tomuhle: Je v 
pořádku věřit jiným věcem než lidé, které 
máte rádi. Je v pořádku cítit něco jiného, 
mít jiný názor, dokonce jiný světonázor. 
Je zcela v pořádku někdy se hádat, ne-
smiřitelně bojovat a nakonec se usmířit 
konstatováním, že to holt máte jinak. S 

nikým se nemůžete shodnout stoprocent-
ně. Vždycky bude něco; politická orien-
tace, ideový problém, rozdílný pohled na 
výchovu dětí, konformitu nebo nejlepší 
kavárnu v okolí. Možná se neshodnete 
na řešení tramvajového dilematu, mož-
ná jeden z vás fandí Batmanovi a druhý 
Jokerovi; možná se pokaždé pohádáte o 
Pirátech. 
Ale to je normální. 

Jistě, obecně si řeknete, že bychom se 
měli snažit shodnout… jenže ne vždy to 
jde. A bylo by skvělé najít onu jednu uni-
verzální pravdu, abychom se už nemuseli 
hádat. Bohužel - jsme jen lidé, a něco ta-
kového je nemožné. Proto je to v pořádku. 
Neříkám: “Nenaslouchejte ostatním.” Na-
opak; naslouchejte jim. Ale je už jen na 
vás, jestli pak změníte nebo nezměníte 
názor - a ani jedna z těch možností není 
špatně.
Až příště zase půjdu na 
rodinný oběd nebo otevřu 
mail, pokusím se na tohle 
myslet. Markét, g3
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Vím, že nejsi samozřejmostí

Minulý lockdown jsem trávila na 
Kozákově, magickém kopci v 

Podkrkonoší. Zvykla jsem si každé 
ráno lámat led na jezírku a nořit se do 
hloubky vody i sebe. Minimálně jednou 
denně jsem stoupala na vrchol té naší 
sopky a zhluboka se nadechovala. Byly 
to mé okamžiky “zhmotnělé svobody”.

Poslední školní den jsem po krásném ritu-
álu odchodu našich deváťáků a přivítání 
budoucích šesťáků nasedla do auta a spo-
lečně s dcerami hned vyrazila právě na 
Kozákov.

Mé kroky mířily neomylně nahoru. Mra-
ky se nade mnou honily, vítr mi zpíval do 
uší, vlasy vlály, boty samy sklouzávaly z 
nohou, smích se mi rozezněl na tváři i na 
duši. Slyšela jsem se, jak křičím. Křičím 
nahlas, radostně a svobodně jako Ronja 
ve své Medvědí jeskyni.

V tuto chvíli jsem netušila, že mi právě 
začíná léto, kdy budu cítit každou buňkou 
v těle, že žiju, že žiju svobodně a lehce! 
Uznávám, zní to fakt pateticky, ale já pro-
stě jiná slova nemám…

Na dva měsíce se ze mě a mých dcer stali 
týdenní nomádi. O víkendech za námi na 
motorce svobodně přijížděl můj muž. Šu-
mava, Vysočina, Krkonoše, Rychlebské 
hory, Orlické hory, Lužické hory - užila 
jsem si tu krásu naší země plnými doušky, 
pokračovala jsem každé ráno v tradici po-
noření se do jakékoli chladné vody v blíz-
kosti. Tolik krásných tůní, vodopádů, po-

toků, jezer, co jsem prozkoumala. “Mami, 
fakt nejdu, to je tvoje… Ale odpoledne, až 
bude slunce, tak s námi půjdeš na koupák, 
jo?”

Krásná, turisty opomíjená, místa v kraji-
ně. Třeba kostel sv. Jana Nepomuckého 
nebo sv. Matouše v Orlických horách. Ale 
i místa turisty milovaná, třeba kostel v 
Neratově. “Mami, zase kostel? Vím, že je 
máš ráda, ale já je zase tolik nemusím…
teda jako projít si ho, to jo, ale ať nám ni-
kdo nic k tomu nepovídá, jo?... A mami, 
proč vlastně toho pána ukřížkovali?”

Neměla jsem vědomě v plánu být celé 
léto na horách… Asi jsem potřebovala 
nadhled. A fakt mi to sedlo jak hrnec na… 
vždyť víte.

Setkávání se s lidmi, které jsem dlouho 
naživo neviděla, s lidmi, které jsem do té 
doby neznala, s lidmi, se kterými jsem ho-
vořila svobodně, upřímně a lehce o hloub-

kách i povrchnostech; hodiny smíchu, až 
mě bolelo břicho, hodiny zcitlivění a use-
brávání se, hodiny plynoucího bytí...A po 
celou dobu pocit “zhmotnělé svobody”! 
Nespočetněkrát jsem tančila v trávě, na 
parketu, na silnici!

Proč to píšu? Jistě jako určitou refl exi 
svého léta, se kterým se nyní loučím. Ale 
hlavně jako připomenutí si hodnoty, která 
je pro mě bytostně důležitá odjakživa, ale 
brala jsem ji jako samozřejmost - jak jsem 
byla naivní!

Přeji sobě i vám, abychom se cítili svo-
bodně a žili upřímně k sobě i k ostatním! 
Ať mé léto žije ve mně dál!

Přišla ke mně tato báseň od Zehora Zaha-
riho a já ji posílám k vám.

Budeš-li proteží
Vystoupím
Do modrých hor
Abych tě utrhnul

Budeš-li vodní květinou
Ponořím se do zelených
Hlubin pod mořem
Abych tě vylovil

Budeš-li ptákem
Půjdu
Do nekonečných lesů
Abych ti naslouchal

Budeš-li hvězdou
Budu bdít
Po všechny noci
Abych tě uviděl
                Svobodo

Zuzka P.,  učitelka



Šéfredaktor
Ondra „Hrníček“
Redakční rada

Alice a Zuzka z g4, Markét z g3, 
Ondra a Jáchym z g2

Korektura
Zuzka Poláková, učitelka

Grafi ka
Jáchy, g4

Fotografi e
Pája, g4

noVinci - studentské noviny

Chcete, aby se váš příspěvek 
objevil v noVinci? 

Pošlete nám ho nejpozději 
do 20. dne v měsíci na: 

novinci@skoladavinci.cz. 
Fotografi e posílejte výhradně

ve formátu jpeg nebo png. 
Děkujeme.

Náklad
15 ks

Vychází
1. školní den v měsíci

Krásné prázdniny!
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