




 S novým rokem, jehož první minuty a hodiny 
se začínají právě naplňovat, nyní přemýšlím 
o budoucnosti. A v souvislosti s položenou 
otázkou mě napadá povzbudivá myšlenka 
Václava Havla věnovaná naději. "Naděje není 
to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale 
jistota, že má něco smysl, bez ohledu na to, 
jak to dopadne."

Přemýšlela jsem o tom, jestli můžeme věřit 
sobě. Náš pohled na svět, naše názory: to je 
jenom náš pohled a nemůžeme to brát jako 
obecnou realitu. Sami sobě v některých 
věcech věřit můžeme, ale né úplně, protože 
ani sami nevíme, jestli to, co vnímáme, je 
realita. A potom vlastně i tento odstavec v 
NoVinci, což je výtah z toho, co jsem řekla, je 
ovlivněný tím, čemu dává editor přednost. 
Takže moje odpověď je vlastně nikomu…ani 
ničemu.

Komu nebo čemu věřit na 100 % se nikdy 
nedá říct. Každý občas neříkáme pravdu, ať 
už úmyslně, či neúmyslně. Proto je podle mě 
nejdůležitější si dávat pozor na všeobecnou 
kredibilitu svých zdrojů. Taky je dobrý nikdy 
nevěřit lidem, co jí houby.

Hugo, g3
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Na odpolední program jdeme spolu. 
Povídáme si; nejdřív o oddílech, našich 
dětech a zvláštnostech vedoucích, ale potom 
i o našich životech, o tom, co nás baví, o tom, 
kým bychom chtěly být. Ostatní čekatelé se 
přidávají, až tvoříme jednu velkou, 
nesourodou partu. Když se konečně čtvrtý 
den kurzu u oběda zastavím a přemýšlím, jak 
se stalo, že mi teď jeden čekatel vykládá o 
své rodině a já jemu o svém prvním 
zamilování, dochází mi, že je to prostě 
skauting. Jsme součástí něčeho většího, 
jsme jedna bublina a máme společné zásady 
a ideály. Proto si věříme, proto se nebojíme 
ostatním svěřit. Nemusíme o sobě nic vědět, 
ale stačí se potkat a poznat, že jsme skauti… 
a už vzniká důvěra. 
Je to neuvěřitelný zážitek.

Nikoho z nich neznám. Vidím je poprvé, alespoň 
tedy naživo. Sotva vím, jak se jmenují, a to jen ti, 
kteří měli na meetech zapnuté kamery. Ale když 
mezi ně jdu, vidím, jak se smějí. Ptám se, ve 
kterém stanu je volno, a oni mě přátelsky 
navigují. Když se o chvíli později vynořím zpoza 
plachty, ostatní čekatelé zkouší dělat na trávě 
hvězdy a stojky. Jeden z nich se rozbíhá a 
vystřihne perfektní přemet. Ostatní ho se 
smíchem povzbuzují, pár z nich sedí a jí svačinu. 
Opírám se o stěnu stanu, vytahuji vlastní jídlo a v 
duchu si říkám: Budu jen pozorovat a užívat si 
atmosféru. A - bum! Najednou vedle mě sedí jiná 
skautka.
“Jak se jmenuješ? Odkud jseš? Taky z Prahy? 
Vážně..?” 

Markét, g3

Důvěra, něco, co si lidé v životě budují, něco, 
co vzniká už v dětství. Je to jakýsi vztah, při 
kterém spoléháme na druhé, ale má určitou 
míru rizika a nejistoty. Jak už bylo řečeno, 
vzniká už v dětství a pojí se s procesem 
výchovy rodičů. Spoléháme totiž na naše 
rodiče a na to, že se o nás dobře postarají. 
Je známo, že dítě mnoho krát snáší těžké 
situace lépe než rodiče právě díky důvěře a 
díky tomu, že dítě se cítí sebejistě, když má 
nablízku rodiče, kterým důvěřuje. 
Ta dlouhodobá a pevná důvěra se neobjeví 
hned. Je důležité ji upevňovat a prohlubovat. 
Zajímavé je, že ji upevňujeme dlouho, ale 
ztratit ji můžeme okamžitě. Je důležité se o 
důvěru starat.

Vojta S, g2
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1) Na základě čeho si s lidmi tvoříš důvěru ve 
vztazích? Co je pro tebe důležité v tomto 
směru?
Snažím se vnímat, co ten druhý říká, dělá 
nebo potřebuje, často po nějakém rozhovoru 
dlouho přemýšlím a analyzuju, co a proč se 
stalo, jak to příště udělat lépe. Snažím se 
jednat férově, nedělat podrazy, hledat řešení, 
ze kterého nikdo nevyjde jako poražený. Tím 
rozhodně nechci tvrdit, že se mi to vždy daří, 
ale většinou snad ano.

3) Ztrácíš někdy důvěru ve vzdělávací 
systém v naší republice, nebo jsi stálý 
optimista?
Náš vzdělávací systém má jednu velkou 
výhodu - umožňuje existenci téměř jakýchkoli 
alternativ, což není ve světě úplně běžné. 
Mainstream našeho školství nepovažuji za 
dobrý - je zastaralý, hodně zaměřený na 
předávání znalostí bez souvislostí, příliš 
mocenský a hierarchický, vede ke stádnosti a 
podřízenosti, zbytečnému srovnávání, 
orientaci na známky, odměny a tresty. Jsem 
optimista v tom, že vzdělávací strategie a 
vize nové vlády jdou dobrým směrem, jsem 
pesimista v tom, že setrvačnost systému je 
velká a množství lidí, kteří chtějí dělat věci 
jinak, je zatím příliš malé. I tohle se snad ale 
postupně zlepšuje.

Pokračování na další straně

Na konci roku je vždy frmol…na začátku taky… a uprostřed jakbysmet. Najít si s Jirkou společný čas, 
abychom ho věnovali rozhovoru, se ukázalo být pro oba nereálný úkol, vždy se objevil nějaký jiný 
podnět k řešení. Nakonec jsme našli cestu, protože ta se přece vždy najde. Ptali jsme se a Jirka 
upřímně odpovídal.
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2) Jak jsi to měl během svého života se svou 
sebe-důvěrou?
Asi jak v čem. Myslím, že rodiče mi dali dobrý 
základ. 

Mám pocit, že je to čím dál tím lepší s tím, jak 
objevuji svoje silné stránky a učím se vnímat, 
co je a co není důležité.



Otázky od studentů:
Markéta B.: Je nějaké téma, problém nebo 
otázka, které se ve škole neustále znovu 
vynořují?
Myslím, že se opakovaně vrací témata 
smysluplnosti toho, co děláme, svobody 
spolu s osobní zodpovědností, hranic a jejich 
dodržování, vzájemného respektu a 
tolerance. Vždy, když se “něco” děje, tak se 
ukáže, jak různě to každý vnímá a jak je 
potřeba o tom společně mluvit a hledat 
společnou cestu.

Ondra M.: Z mého pohledu si školu (da Vinci) 
často idealizujeme. Jaká má negativa? Kde 
vidíš prostor pro zlepšení?
Určitě nemůžu mluvit za někoho, kdo si školu 
idealizuje, já to tak nemám. Vnímám naši 
školu jako moc fajn prostředí pro osobní 
rozvoj. Příležitosti k růstu vidím nyní třeba ve 
větším převzetí zodpovědnosti a zapojení ze 
strany studentů nebo propojování témat a 
předmětů. A pořád je potřeba pracovat na 
lepší komunikaci.

Zuzka P.

Tento školní rok se v ekotýmu zaměřujeme 
na život na naší zahradě. Školkáčci se 
pravidelně starají o několik krmítek. Ke 
zjištění, kterým ptáčkům že to pomáhají, jsme 
využili školní fotopast. Během několika 
prosincových dní zachytila kamera sýkorky 
koňadry a modřinky. 

Starší členové ekotýmu se o 2. lednovém 
víkendu zapojili do Ptačí hodinky, 
celostátního sčítání ptáků. Pokud vás zajímá, 
kteří ptáci byli pozorováni ve vašem okolí, 
koukněte na https://ptacihodinka.birdlife.cz/. 

Ve zkoumání života na zahradě budeme 
pokračovat i na jaře. Pokud se chcete do 
průzkumu zapojit nebo si jen půjčit školní 
fotopast a naučit se ji používat při pozorování 
přírody, kontaktujte ekotým.

Míla P.

Ondra M.: Jako ředitel bereš zodpovědnost 
na sebe, naopak kredit je často připisovaný 
škole jako celku. Přijde ti tvoje práce někdy 
tak trochu nevděčná?
Nevděčná mi rozhodně nepřijde. Nepotřebuju 
sbírat nějaký kredit pro sebe, jsem rád, že 
škola funguje dobře a že je o školu čím dál 
větší zájem. K mojí roli zodpovědnost patří a 
patří k tomu i řešení věcí, které bývají pro 
všechny náročné a nepříjemné, jako 
například nastavování a držení hranic nebo 
nedobrovolné odchody ze školy. Beru to tak, 
že se to prostě děje, že je potřeba to co 
nejlépe vyřešit a že se k tomu vždy snažím 
přispět. 

Hugo: Jseš v diamond leaque v Duolingu?
Nejsem, v prosinci jsem si dal menší pauzu a 
sestoupil až někam do Ametystové ligy, nyní 
jsem v Obsidiánové lize. Držím si ale už 
téměř 1 100 dní dlouhý streak :-)
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Na hodině dějepisu jsme dostali za úkol 
popsat klíčovou událost z historie naší země 
a zpracovat na ni rozhovor s kýmkoliv, kdo 
danou situaci osobně prožil.
Jako člověka, který má česko-slovenský 
původ, mě zajímal pohled slovenského 
občana na moment rozdělení 
Československa.
Jelikož osobně znám bývalého mluvčího 
slovenského prezidenta, pána Krpelana, 
oslovila jsem ho se žádostí o poskytnutí 
rozhovoru na dané téma. Měla jsem čest se 
přímo na otázky zeptat bývalého prezidenta 
Andreje Kisky. Zpočátku jsem si nebyla 
vůbec jistá, jestli se mi podaří rozhovor 
uskutečnit, a měla jsem připravený i náhradní 
plán, ale když jsem za dva dny obdržela na 
svůj email přímo pozdrav od pana Kisky s 
odpověďmi na mé otázky, byla jsem velice 
překvapena a potěšena.
Na rozhovoru mě překvapilo, s jakou lidskostí 
vystihl moment rozdělení Československa.

1) Bolo podľa Vás rozdelenie 
Československa politickým rozhodnutím 
alebo sa jednalo o voľbu českého a 
slovenského národa?

Bolo to politické rozhodnutie vtedajších lídrov 
oboch krajín. 
Referendum, kde by sa mohli vyjadriť priamo 
občania nebolo a myslím si, že obaja hlavní 
aktéri vtedajšieho rozdelenia Klaus aj Mečiar, 
vedeli, že referendom by rozdelenie zrejme 
neprešlo. Emócie v oboch krajinách boli 
veľmi veľké a len organizácia referenda 
mohla situáciu v oboch krajinách vyhrotiť a 
preto zrejme politici vtedy nechceli riskovať 
možné nepokoje.

autor: NATO
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autor: NATO, upraveno, dostupné z: Zdroj uveden na poslední straně

Na úvod alespoň pár slov o bývalém 
slovenském prezidentovi, Andrejovi Kiskovi:

Andrej Kiska (58 let) je politik, podnikatel a 
filantrop (zakladatel nadace ,,Dobrý anjel”). 
Byl čtvrtým prezidentem Slovenské republiky. 
Ve funkci působil od roku 2014 do roku 2019. 
Je zakladatelem strany Za ĺudí. 

Pokračování na další straně



2) Súhlasili ste v tom období s 
rozdelením? Pamätáte si aké ste mali 
pocity 1.1.1993? Bola to radosť alebo skôr 
smútok?

Mal som ľútosť z toho, že zrazu vzniknú 
colnice a ľudia, ktorí spolu vždy žili, rodiny, 
priatelia, se oddelia nejakými hranicami. Bola 
tam ale aj emócia porozumenia, že asi je to 
dobre, aby sme sa prestali historicky 
dohadovať, že Češi doplácajú na Slovákov a 
Slováci zase doplácajú na Čechov. 
A tretia emócia, ktorá bola vo mne veľmi 
silná, bola taká tá nádej. Nádej, že sa zase 
raz spojíme, a že raz budeme v nejakom 
projekte zase spolu a budeme môcť bez 
problémov chodiť z jednej krajiny do druhej, 
že ľudia budú môcť bývať, slobodne sa 
presťahovať. A v tomto krásnom projekte 
Európskej únie sme sa stretli.

3) Ako vyhodnocujete riešenie rozdelenia 
spätne? Bolo podľa Vás u rokovaní možné 
urobiť niečo lepšie? Je niečo čo by ste Vy 
urobili inak?

30.10.2021
Hana Boubelíková, 9. třída

Ťažko sa dnes vracať o takmer 30 rokov 
späť, vždy sa dajú veci urobiť inak. 
Rozdelenie krajiny bolo mimoriadne náročné 
a nikto s tým nemal skúsenosť. Ale pokojné 
rozdelenie Československa obdivujú dodnes 
na celom svete. Juhoslávia také šťastie 
nemala.

4) Ako sa pozeráte na československé 
vzťahy v dnešnej dobe?

Nepoznám dve krajiny na svete, ktoré sú tak 
blízke, ako sú Česko a Slovensko. Ukázali 
sme jasný a úspešný príbeh. Aj v športe si 
fandíme. Ak nehráme proti sebe, tak si 
navzájom fandíme, to ma veľmi teší. 
Dnes tiež stojíme vedľa seba ako suverénne 
moderné, prosperujúce štáty s vysokou 
kvalitou života. Za tento stav som veľmi rád.
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Vychází
Jednou za dobu neurčitou

Téma dalšího čísla
?

Chcete, aby se váš příspěvek 
objevil v noVinci?

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

novinci@skoladavinci.cz
Fotografie posílejte výhradně 

ve formátu jpeg nebo png.
Děkujeme 

7

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Andrej_Kiska_in_Senate_of_Poland.jpg
https://www.flickr.com/photos/presidenciamx/38538815122/
mailto:novinci@skoladavinci.cz

