
OBSAH ČÍSLA
 - hádanka 

- umělecké texty
- báseň
- fotografie z Islandu
- a další!

 

září 2022

NE

oficiální studentské nenoviny



Hupsa hejsa do Brandejsa 
poezie 

4Při čtení tě napadne,
jak tohleto dopadne?
Proč ten to, což hledáš, zná,
svoji barvu nepřizná?
V rýmech je to zadarmo,
nečteš je jen nadarmo.

1

TIRÁŽ 
Šéfredaktor
Tea, Ondra V. (G3)

Redakční rada
Sára (G2)
Šanti, Tea, Jáchym H., 
Vojta S. (G3)
Markét, Eliška (G4)

Grafika
Sára (G2)

Fotografie
Sára (G2), Šanti (G3)

Náklad
6 ks

Vychází
Jednou za dobu 
neurčitou

Téma dalšího čísla
?

UHODNI TÉMA TOHOTO ČÍSLA! 

Sára, G2



Básnička 
Jáchym - báseň

Vinohrady, půl jedné odpoledne
Anonym - příběh

Médium
Markét - umělecký text

Melodie světa
Tea - umělecký text

3

4

5

7

2

OBSAH 

Nové obzory 

Nové začátky 

8

8

Sára -  myšlenky

Anna -  vyprávění



Pod keřem a v podhoubí 
svoje nory vyhloubí,
tam za stromem stojící, 
koukaj na tě mužici. 
Jak si sedíš, stavíš stan, 
jen tak ležíš, vždy jsou tam. 

Ve spacáku pod širák,
u rybníka žabák kvák,
neslyšíš jen šepot víl,
pištury křičí svůj kvíl.
Záškodnický potvory,
to jsou tyhle pišťury.

Našeptávaj do uší,
to jsou všichni pižďuši,
hemžící se havětí,
prodíráš se v napětí,
co ti tvoři sledujou? 
Očkama pozorujou.

Každej hodnej divnotvor,
mužik, pižduch, pišišvor,
chrání tě před příšery
jako třeba piždury.
Nesnaž se jim utíkat, 
běž si s nima povídat.
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Básnička 
báseň

Jáchym Holoubek, G3



Hverir, Island
bahenní sopky

„Tak jsme tady. Zvládnete dojet zpátky?”
„No… Já nevím…”
„To dáte. Dopředu a vyjeďte.” 
Zpocené ruce a pocit na zvracení při představě toho množství tramvajových
kolejí, které budete muset přejet. Ještě při zapínání pásu si říkáte, že byste se
měli omluvit a říct, že na tohle nemáte. Doteď jste jezdili v pár stejných
ulicích! Nemůžete na dopravní tepny v centru Prahy! 
„Berte to jako zkušenost.” 
A tak se nadechnete a otočíte klíčky v zapalování. 
O třičtvrtě hodiny později sedíte na parkovišti před autoškolou a usmíváte se.
Celé se to zdálo jako jeden velký volný pád, ale najednou je to
kontrolovatelné. Poprvé za celou dobu jste si ten volný pád užívali. Děsivé
neznámo získalo bezpečné plechové obrysy. 
Usmíváte se, ještě když vystupujete z auta.

 Anonym
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příběh 

Vinohrady, půl jedné odpoledne

Sára, G2



„Takže je to pravda?” Muž ani nevypadal příliš překvapeně. Jednoduše
rezignovaně pozvedl sklenku s vínem a pronesl: „Tak na zdraví.”
Nečekal, až to žena naproti němu opětuje, a zhluboka se napil. Pak sklenku
postavil na dřevěný stůl tak prudce, až z ní trocha tmavého vína vystříkla,
vstal a začal rázovat po místnosti. 
„Není to paradoxní?” rozhodil rukama. „Neměl bych teď výt nadšením, skákat
do vzduchu nebo uspořádat obří párty? Tak proč mám pocit, že…”
„Bys byl radši, kdyby to vůbec nenastalo?” doplnila žena stále sedící na
asymetrické kovové židli. Několikrát se pokusila pohodlněji opřít rukou o
opěradlo, ale ruka jí pokaždé sklouzla dolů. „Vy a vaše moderní umění,”
zamumlala podrážděně. Muž na ni zíral.
„Ano,” vydechl. „Přesně tak.” Znovu se posadil, hodil do sebe zbytek sklenky a
složil hlavu do dlaní. Chvíli seděli v trapném tichu. Pak muž hlavu přece jen
zvedl a útrpně se otázal: „Nemohli byste prostě odejít?”
Žena naproti němu se ani nesnažila tvářit soucitně. „Ne.”
„A stát se součástí domu? Třeba mluvícím kusem nábytku?”
„Tady měl někdo rád Krásku a zvíře,” poznamenala uštěpačně žena. „Ale to ne
pořád platí. Nehodlám ze sebe udělat mluvící skříň jen proto, že by ti to
ulehčilo spaní.” Pak praštila rukou do stolu, což se ovšem minulo účinkem,
protože stůl nevydal žádný zvuk. „To tu práci prostě nemůžeš napsat?!”
Muž zaúpěl. „Jsem student, kterej už třikrát měnil školu! Já neumím psát
práce, v tom to celý je! Proč myslíš, že si přivydělávám jako médium?”
„Protože rád vyděláváš na lidské touze věřit něčemu nadpřirozenému?”
„Protože se umím z věcí vykecat, oukej?!” Student opět složil hlavu do dlaní.
Snažil se potlačit nutkání začít si trhat vlasy.
„No, z tohohle se nevykecáš, milý zlatý.” 
„Jak že jsi to vlastně zemřela?“
„Zabil mě můj syn,” opáčila nevzrušeně žena. 
„Ani se mu nedivím,” zavrčel muž. Pak si povzdychl. „Vy mi nedáte pokoj,
dokud to nenapíšu, co?”
Žena vypadala, že je mu jej skoro líto; pak se ale její soucitný úsměv protáhl
do úšklebku. 
„Ne. Ale ber to jako příležitost k seberozvoji. Překročíš svoji komfortní zónu,
objevíš nové obzory - a přiblížíš je celému světu!” Pokynula k jeho počítači a
muž k němu rezignovaně zasednul.
„Budu ti to diktovat,” ujistila ho, než se dal do psaní. Student na to raději nic
neříkal.

Médium
umělecký text
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———-
„Cenu za objev roku získává… Jaroslav Veselý! Svou přelomovou prací na
téma: Empirické zkoumání výskytu paranormálních jevů si získal nebývalou
pozornost a stala se z něj prakticky přes noc celebrita! Pojď k nám na stage,
Jarku!” 
Moderátor si to zjevně užíval. Jaroslav vystoupil na pódium a přebral od
muže mikrofon. Ruka se mu potila. 
„Tak tedy,” začal nervózně, „víte, je to pro mě velká pocta. Ale, tak nějak si
říkám… kde bychom byli, kdyby Kolumbus nikdy neobjevil - no, technicky
vzato spíše jen znovuobjevil - Ameriku? Jak by se naše civilizace vyvíjela,
kdyby spatřil její břehy a řekl si: „Proč bychom tam měli přistávat? Co kdyby
to otočil?”

Obecenstvo působilo zmateně. Jaroslav se pousmál. „No, to se nikdy
nedozvíme. Ale řeknu vám jedno: podle mě Kolumbus tenhle moment měl.
Zcela určitě ho měl některý král, který se později musel o Ameriku zajímat
víc, než by se mu kdy líbilo. A já si tak říkám… že ten moment jsem měl - a
mám doteď - taky. Tu práci jsem psát nechtěl. Soužití s duchy mi bohatě
stačilo… To Iza - tedy, vám známá jako subjekt č. 3 - mě k tomu psaní
donutila. Nutila mě překonat nedostatek sebekázně, lenost i všechny potíže,
které jsem měl, a směřovat k jejímu vytouženému cíli. Povedlo se jí ze mě
udělat vystudovanou celebritu; blázna, který se baví s duchy; vizionáře,
který vidí víc než ostatní… Haha.” Hořce se odmlčel. „Neuplyne den, kdy si
nepřeju, abych se radši zvednul a šel se projít.” 
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Markéta Boldišová, G4



Hluboko, hluboko pod hladinou jezera, 
které zrcadlí všechny lidské tužby, 
seděl faun.

Kozlí nožky v sedě zkřížené,
ruce držící syrinx k ústům zdvižené. 

Hrál a jeho hudba obtáčela celý svět jako zlatá spirála,
melodie hrál na zlatý syrinx, jenž mu byl darován
od zlaté paní, aby pro svět melodie tkal.

Jak zlaté spirály melodie obtočí celý svět
a když se tak stane, existuje jen faun a zlatá paní,
která na okraji jezera v náruči drží svět.

Hladina jezera jak deska skleněná 
brání faunovi z jezera vystoupit
a být blíž paní, díky níž je živ.

Zlatá paní nese v náruči svět,
přes něj nevidí fauna, který se podobá stínu 
a pomalu se vytrácí.

Až faunova hudba utichne,
až jeho zlaté pavučiny zpřetrhají se,
až jeho oči zakalené smutkem nadobro zavřou se,
pak celý svět skončí.

Hladina se rozbije 
a nekonečné jezero se všude rozlije.

Jen zlatá paní bude nad tím vším stát,
v náruči už žádný svět,
bude se jen tiše usmívat.

Melodie světa
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umělecký text 

Teodora Hejzlarová, G3



Měl jsem vykročit vpřed, ale více než to jsem se chtěl dívat na nebe. Chtěl
jsem přemýšlet nad tím, co mohlo být a co se mohlo stát. A i přes to, že
přemýšlení nad takovými otázkami bylo jedno z mých koníčků, necítil jsem již
potřebu na ně najít odpověď. Touha po lepším životě byla pryč. Chtěl jsem
přijmout život takový, jaký je a posunout se od svých ideálů o tom, jakým by
být měl. Cítil jsem, že je to za mnou a že jsem to nebyl já, kdo žil ten neúplný
život. Cítil jsem se, jako kdybych si pamatoval život někoho cizího, ale vlastně
mně osobně tak blízkého. Nejsou to červánky, ani šedé mraky, jsou to jen ty
obyčejné bílé mraky. Neoblíbené. Lidi si je moc nefotí, ale já už k nim nepatřím.
Vykročil jsem vpřed a konečně je vyfotil.
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myšlenky 

Nové obzory 

Nové začátky 
 vyprávění

Září. Nový školní rok. Nové tváře. Nové a staronové vztahy.
Tak nějak jsem začínala zhruba na desátý pokus psát tento článek. Bylo to 
neosobní a moc mě to nebavilo. A když to nebavilo mě - psát, asi by to 
nebavilo ani vás - číst. 
A tak jsem se rozhodla jinak. I proto, že tuším, že ten, kdo mě o článek 
poprosil, věděl proč.
Zhruba poslední rok se schylovalo k mému novému začátku. Jisté náznaky se 
objevovaly nepochybně již před tím, ale slušně se to rozjelo zhruba minulé 
léto. 
Srpnové sobotní ráno. Otevřu oči. Chystám se jít vyčůrat, vyčistit si zuby, 
vysprchovat se, připravit snídani, nasnídat se, vyvenčit psa, naplánovat výlet, 
uvařit oběd (nebo objednat, vaření není můj koníček), zrealizovat výlet,
vyvenčit psa, vymyslet program pro Káju (dcera), uvařit večeři (nebo 
objednat, vaření není můj koníček), vysprchovat se, něco si přečíst s Kájou 
před usnutím, něco si přečíst bez Káji před usnutím.
Chystám se tedy vstát z postele. Jenže?!

Sára Ambrožová, G2



 Nemůžu se postavit na nohy. Cítím obrovský tlak v břiše a nemůžu ovládat 
levou nohu skoro vůbec. Tu pravou trochu jo. Nejdřív si chci zavolat záchranku, 
ale nechci saniťáky otravovat s takovou maličkostí jako je neschopnost chůze. 
Zvláště po zkušenosti se slepákem, kdy saniťák moje zvracení, bolesti na pravé 
straně břicha a horečku nevyhodnocoval jako zánět slepého střeva, ale jako 
čistou provokaci a tak se ke mně během jízdy do nemocnice i choval. 
Každopádně se tedy nechám odvézt do nemocnice. Nechci tedy otravovat ani 
doktory, ale to už asi nemám moc na výběr. 
Následuje nespočet vyšetření, hadiček, injekcí, přístrojů a nástrojů. Následuje 
nespočet zajímavých setkání s doktory a sestřičkami, jejichž mottem je 
pravděpodobně něco ve smyslu: kromě fyzického zdraví vám poškodíme i 
osobnost. 
A?! Nic. Jste prostě zcela zdráva! Dojděte si na psychiatrii. Kam jsem tedy i 
svědomitě zavítala. Po nějakém čase již mohu tak nějak víceméně obstojně 
chodit, ale kráčet životem mohu stále stěží. 
A tady je začátek mého nového života. Mého nového života, který je dnes 
krásný, naplněný, laskavý, plný lásky, dobrodružství a radosti (kromě jiného 
samozřejmě).
Kdyby mi toto tenkrát někdo řekl (a našli se chytráci, kteří se do toho pustili), 
dala bych mu pěstí. 
Toto má být můj nový život?! Nebyl to nový školní rok, ani šťastný nový rok, ani 
nešťastný nový rok, ani nové září. Od této chvíle byl nový každý den. Každé 
ráno. Horší, lepší, strašné, ještě strašnější, lepší, skoro dobré, horší, dobré, v 
pohodě, nové, nové, nové,.........
Samozřejmě že každý den je nový, plný nových možností a obzorů, překážek a 
výzev, víme! Hmm, tak já to asi nevěděla dostatečně. 
Nechci být teď tím chytrákem, který by promlouval do duší a hlásal něco o tom, 
že i velká bolest a trápení může být novým začátkem. Že i neúspěch a 
zklamání může otevřít nové obzory. Nechci od někoho dostat úplně právem 
pěstí. Co tedy?
Sdílet to, že jsem se nezbláznila, že jsou dny, kdy si na bolest ani nevzpomenu, 
že jsou i dny, kdy na ni myslím dost intenzivně. Že většina mých dnů je 
naplněna láskou a přátelstvím. A některé dny jsou zcela k nepřežití. Že den 
zhruba před rokem, kdy jsem otevřela oči a nemohla se pak postavit a dnešní 
den, kdy jsem otevřela oči a mohla pak jet do da Vinci mezi vás, mají i něco 
společného. Nový začátek. 
S láskou Anna!
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 Anna 



Chcete, aby se vás příspěvek objevil v noVinci?
 

Pošlete nám ho nejpozději do 20. dne měsíci na:
novinci@skoladavinci.cz

 
Fotografie posílejte výhradně ve formátu jpeg nebo png.

Děkujeme 

A pokud by ses i ty chtěl/a stát členem redakce školních novin, odchyť si 
někoho z nás ve škole nebo nám napiš. Rádi tě uvítáme v našem týmu!


