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Úvodní slovo šéfredaktora
Drazí čtenáři,
je to už nějaký ten pátek, co vyšlo poslední číslo časopisu Wolkroviny měsíčníku,který vám přinášel novinky z vašeho prostředí a nad kterým jste se
zasmáli i zamysleli. A nejspíš se ptáte: „Proč ta pauza?" Jednoduše proto, že lidé
odcházejí a přicházejí, bohužel více lidí odešlo, než přišlo, a tak časopis
víceméně zanikl.
Dovolte mi tedy, abych vás jako nový šéfredaktor uvítal do
„staronových“Wolkrovin. Náš cíl zůstává i nadále stejný: informovat, zaujmout
a pobavit. Co se změnilo asi nejvíce, je složení redakce. To jistě poznáte, až
budete číst dál. Pro vás je ale důležité, že obsah, tedy spíše oblasti, na které se
zaměřujeme, zůstávají stejné. I nadále si tak budete moci číst poutavé povídky,
dozvíte se, co se dělo a co se dít bude. Možná se námi necháte i inspirovat.
Nadále vám také budeme přinášet rozhovory s učiteli. Chceme samozřejmě
přispět i něčím novým. Své místo v časopise tak dostane například komiks, také
budete moci pohlédnout na svět očima amerického rodáka Stevena
Schwartzhoffa a v neposlední řadě je tu rubrika P.S. - post scriptum, ve které se
budeme zabývat životem bývalých studentů našeho gymnázia, těch studentů,
kteří už toho po maturitě na GJW hodně prožili a hlavně toho mnoho dokázali.
My jejich životy proměníme v dopisy a podíváme se právě na ono P.S., které
najdeme v každém zajímavém dopise a které nám často odhaluje důležité
informace. Podíváme se na jejich vzkaz pro nás. Zjistíme, kam to lze dotáhnout,
když
si
půjdeme
za
svým.
Čeká vás toho v časopise hodně, a proto vás již nebudu déle zdržovat. Užijte si
toto (výjimečně) dvojčíslo a já se budu těšit na setkání u dalšího, prosincového
čísla.
Jakub Jílek
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Plamen naší lidskosti
Indonésie, ostrovní stát v jihovýchodní Asii, mnozí z nás o něm neví skoro nic.
Co by ale možná bylo dobré vědět, tak že tam už 4 měsíce zuří největší požár na
planetě. Ano, nikomu nemohu mít za zlé, že o tom neví, vždyť jediné, o co se
naše česká média zajímají, je uprchlická krize, nebo radikální projevy našeho
pana prezidenta. Podívejme se například na poslední měsíc. Když nedávno na
Sinaji spadlo ruské letadlo, naše média tragédii nevěnovala příliš velkou
pozornost, tedy kromě pár zpráv o tom, že za tím určitě stojí teroristé z
obávaného Islámského státu. O něco později došlo k bombovým útokům ve
Francii. A zde dochází ke kontroverzi. Už jsou to více jak dva týdny a stále okolo
sebe vidím hesla PrayForParis, ve zprávách pořád dokola kolují zprávy, jaká je
to tragédie, stále dokola je opakován počet mrtvých a z pronásledování
teroristů zodpovědných za útoky je v televizi skoro show. A mezitím na druhé
straně planety hoří pás pralesa dlouhý pět tisíc kilometrů. Denně tam umírají
lidé, děti, rodiny žijící v těžko přístupných oblastech. Indonésie je díky své
poloze a izolovanosti domovem mnoha unikátních druhů zvířat, tedy byla.
Miliony lidí a zvířat přichází o své domovy. Zatímco oči celého světa směřují do
Francie nebo na volby v USA. Jistě, zasmát se nad projevy Donalda Trumpa,
nebo se vztekat nad činy skupinky šílenců v Paříži, to je nejspíš na místě. Nechci
situaci zlehčovat, to ani nejde, v Paříži zemřeli rukou šílenců nevinní lidé. Avšak
v Indonésii umírají také, ne sice rukou teroristů, ale díky činům lidí, jejichž
zákazníky jsou korporace jako Starbucks, PepsiCo, Mondeléz, Nestlé a další.
Důvodem je palmový olej, levná ingredience obsažená v mnoha čokoládách a
podobných výrobcích. Po palmovém oleji je velká poptávka a hlavně je z něj
velký výdělek. Získává se z palem, kterým se v Indonésii velmi daří. A jaká je
nejjednodušší cesta k získání půdy pro tyto palmy? Vypálit pralesy. Pralesy,
které byly po tisíce let domovem nejrůznějších druhů zvířat a které jsou už
stovky let domovem mnoha domorodých kmenů. Samozřejmě, můžete použít
sobecký a krátkozraký argument: „Je to daleko, to se mě netýká." Tento požár
však také uvolní za tři týdny víc CO2, než jsou roční emise v Německu.
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Vlády ignorují tuto krizi, protože ji ignorují média a média ji ignorují,protože...
Možná proto, že většina lidí radši topí pod kotlem své nenávisti vůči všemu z
Blízkého Východu, například pomocí záběrů žoldáků IS ničícíchkulturní
památky- Ale věděli bystevůbec, že tam nějaké památky jsou, kdyby nebyly
ničeny? A pokud ano, uvědomme si zároveň, že je v těchto chvílích ničena
největší památka tohoto světa - příroda sama. Je vážně smutné, jak „slepá“
dokážou být česká média. Abych se dozvěděl o tomto problému něco víc, musel
jsem zabrouzdat až ke článku britského TheGuardian. Proč o tom nevím z
„objektivních“ zpravodajských relací našich médií? Nad tím mi stále visí
nepříjemný otazník.
Jakub Jílek

Mysleme!
Současnost? Minulost? Přítomnost? Vymykáme se všem třem možnostem.
Z těchto tří věcí se stává spletenec. Minulost ovlivňuje naši budoucnost,
budoucnost se snažíme ovlivnit přítomností, přítomnost žijeme
budoucností.Kdo ví, jak dlouho potrvá, než se z toho zblázníme?
Všichni na této škole tohle pozorujeme. Neustálý slet písemek a zkoušení,
nároky. To všechno se rovná nulovému času pro nás samotné. A to nejen na
našem gymnáziu, platí to obecně na všech školách. Někteří z nás přežívají na
kávě, energetických nápojích a minimu spánku. Abychom měli přijatelný
prospěch, abychom se dostali na vysoké školy, abychom si našli dobrou práci,
která uživí nás i naše budoucí rodiny. Nepřipadá mi to jako dobrý důvod, nýbrž
jako nutnost dnešního světa.
Jména v seznamu, tak nás berou. Pořadová čísla a identifikační čísla, tohle jsme
my. Je to současnost a velmi pravděpodobná budoucnost.
Společnost nutí lidi dávat okolí iluzi, že jsou dokonalí a sebevědomí, ale nejsou.
Nikdo není dokonalý a sebevětší sebevědomí tuhle krásnou nedokonalost
nezakryje. Dlouho jsem si myslela, že nezáleží na nátlaku ostatních. Ale na konci
dne jsem si vždycky uvědomila, že opravdu záleží. A bylo to náročné.
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Každý z nás je jedinečný, krásně nedokonalý a přitom dokonalý svou
nedokonalostí. Na vše jsou normy, buď se vymykáte, nebo do nich spadáte, já
osobně si myslím, že je lepší se vymykat. Úspěšní lidé to tak vždycky dělali. Ale
není to jednoduché, to by potom dělal každý.
Individuálnost je tak moc důležitá, pojďme vynikat! Minulost nechme za námi,
přítomností žijme, ale neopomíjejme budoucnost. Rozvíjejme své přednosti,
nároky tu jsou a budou vždycky, ale je jen na nás,jaký život si zvolíme, hlavně
buďme šťastní. Buďme nespecifikovatelní pořadovým číslem a buďme právě
tím jménem, které si každý zapamatuje. Sebevědomí budujme, ale ať je
zdravé.Učme se novým dovednostem, ale nikdy při tom nezapomínejme, kým
jsme a kým chceme být.
Veronika Voglová

Aktuality
Londýn
Možná víte, že všichni studenti kvart našeho gymnáziajsme měli možnost se od
4. do 10. října 2015 podívat do Londýna. Umožněno nám to bylo díky
anglickému plánu výuky Englishforthefuture. Výlet tedy nespočíval jenom
v brouzdání se po Londýně a nakupování v Primarku, ale strávili jsme asi 10
hodin v anglické škole. Teď ale po pořádku.
Naše cesta začala v neděli v 9 hodin ráno, kdy jsme se rozloučili s našimi
rodinami a dvoupatrovým autobusem jsme přes Německo, Belgii a Francii
přijeli do Calais, odkud jsme trajektem dopluli do Doveru. Celkový čas strávený
přepravou byl asi 24 hodin, takže není divu, že jsme se v některých chvílích
celkem nudili. Nicméně jsme cestu přečkali a ráno jsme již byli v Londýně.
Autobus nás vysadil poblíž Trafalgar Square. Poté jsme zamířili k Big Benu,
Westminsterskému opatství, dále k Buckinghamskému paláci a přes St. Jame’s
park opět na Trafalgarské náměstí, kde jsme měli rozchod na Piccadilly Circus.
Následně jsme navštívili Národní a portrétovou galerii. Poté jsme se vydali
k Londýnskému oku do 4D kina a procházkou na Covent Garden, kde jsme opět
měli rozchod. Ovšem všichni už jsme byli po celodenní cestě tak unavení a
hladoví, že naše kroky zamířily buď do stánků s občerstvením, nebo na lavičku.
Autobus si nás vyzvedl asi o půl desáté večer. Už nás čekal jenom poslední bod
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dne - seznámení se s rodinami a ubytování. My jsme byli ubytovaní v malém
bytě upaní se třemi dětmi. Náš pokoj, ve kterém jsme bydleli všichni čtyři, byl
poměrně skromný, tvořily jej dvě dvoupatrové postele a úzká ulička mezi nimi.
K jídlu jsme dostávali klasické pokrmy, na které jsme zvyklí z domova brambory, rýži nebo těstoviny a maso. Na celý den nám pak naše náhradní
máma dávala toasty se šunkou, jablko, brambůrky a pití.
V úterý odpoledne jsme navštívili Rochester, středověké městečko s krásným
kostelem, hradem a zbytky městského opevnění. Také jsme zavítali do muzea
Charlese Dickense a do muzeí námořnictví a vězeňství. Odpoledne nás čekala
výuka v mezinárodní jazykové škole v městské části Londýna zvané Greenwich.
Rozdělili nás do skupin po zhruba 15 studentech a přidělili nám učebnu. Škola
byla velice moderní, s interaktivními tabulemi a krásnými třídami. Strávili jsme
tam 3 vyučovací hodiny, každá měla 70 minut a na každou nám přidělili jiného
lektora. V každé jednotce jsme dělali něco jiného - hráli hry, poznávali anglické
zvyky, ale učili jsme se i gramatiku. K večeru jsme se vrátili do našich rodin.
Na středu byla naplánována návštěva dalších muzeí. Konkrétně
přírodovědeckého a vědeckého. Každý si mohl vybrat, do kterého půjde, já
jsem stihla navštívit obě. Osobně se mi víc líbilo vědecké muzeum, ale
přírodovědecké bylo také krásné. V prvním zmíněném byla expozice
astronautická a železnická a expozice o mozku, vnímaní, paměti a další.
V přírodovědeckém jsme se dozvěděli mnoho o dinosaurech, planetách nebo
meteoritech. Odpoledne jsme opět zamířili do školy, tentokrát už naposled. Po
absolvování celkem sedmi vyučovacích hodin jsme dostali certifikát.
Ve čtvrtek nás čekal celodenní výlet do Brightonu. Ráno jsme navštívili krásné
skály Sedm sester s ještě krásnější okolní přírodou. Zároveň nám vyšel slunečný
den, proto byl tento výlet podle mého názoru nejlepší. Odpoledne jsme jeli do
samého centra města, kde nás čekal rozchod na nakupování. Primark byl jasnou
volbou všech děvčat, ale kluci si také přišli na své. Po nakoupení všech
suvenýrů, hromad oblečení a jídla, jsme si to namířili opět do rodin. Tentokrát
to byl náš poslední večer u nich, takže jsme se museli i balit, což bylo
v miniaturním pokojíčku dost obtížné.
Nakonec jsme to ale zvládli a ráno už jsme po rozloučení všichni seděli
v autobuse i s kufry. Poslední den jsme strávili zase v centru Londýna chozením
po památkách. Viděli jsme Tower ofLondon a Tower Bridge. Odpoledne jsme od
Tower Bridge odjeli do Greenwiche na námořní muzeum, prohlídku centra
čtvrti a večer jsme se vrátili procházkou k nultému poledníku a Královské
observatoři. To byla poslední památka, kterou jsme viděli, protože na tomto
místě čekal i náš autobus, s kterým na nás čekala i dlouhá cesta domů.
V sobotu večer jsme už byli doma, plní zážitků.
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Tímto bych chtěla poděkovat nejen škole za umožnění výletu, ale i učitelům,
kteří s námi byli, protože myslím, že i díky nim jsme si to všichni užili.
Kristýna Kratochvilová

Oblastní kolo piškvorek
9. 11. 2015 se konalooblastní kolo v piškvorkách. GJW reprezentovala tři
družstva. Družstvo ve složení J. Volf, P. Parobek, A. Koutný, R. Kučera a J. Šmída
obsadilo 1. místo a postupuje do krajského kola.
- z webu školy -

Vernisáž výstavy obrazů ArmandaReveróna
Armando Julio Reverón se narodil, žil a zemřel ve Venezuele. Tento malíř a
sochař svými díly významně přispěl do vývoje venezuelského impresionismu.
Jeho malby se zaměřují převážně na přírodu. K malování využíval hlavně
přírodní zdroje. Jak jsme si mohli prohlédnout, maloval i ženy a dívky. V galerii
jsme viděli především obrazy z jeho období zvaného PeríodoSepia,kdy kreslil
často na pobřeží a v přístavu La Guaira, hlavního města jeho rodné provincie
Vargas.

Divadelní představení divadla POINT - E=MC2, lásko
Ona-americká dívka z lepší rodiny, obdivovatelka Einsteina a Shakespeara
On- Francouz z chudé rodiny, drsňák, obdivovatel Brada Pitta
Na první pohled dva rozdílné světy, přesto však mají jedno společné: upřímnou
lásku.
DĚJ: Angelina, pěkná blondýna z americké rodiny se jednoho dne potká s
Danielem, Francouzem z chudé rodiny, jehož otec se vždy rozčiluje nad
televizními zprávami a jeho matka má problémy se žlučníkem. Angelina je z něj
celá pryč, a tak se svěří své trochu přihlouplé, ale hodné kamarádce Nataly. I
Daniel si všímá, že mu Angelina není lhostejná, a tak si jednoho dne vyznají
lásku a už to vypadá, že bude vše v pořádku. Jenže pak rodiče Angeliny
rozhodnou, že Daniel není vhodný společník pro jejich dceru a zakážou jí se s
ním stýkat. Oba jsou z toho smutní, a tak je napadne, že od svých rodin
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uprchnou za hranice Francie. V tomto plánu jim pomáhá starý vysloužilý herec,
pan Julius, s nímž se spřátelí. Jejich rodiny si však všimnou zmizení svých dětí, a
tak hned informují policii, která je hned dostihne. Pan Julius se vydává za jejich
dědečka, ovšem nikdo mu to nevěří, a tak jim hrozí zpět návrat do Francie. Pan
Julius však mistrně zahraje infarkt, díky čemuž jej policie propustí na vyšetření.
Nakonec vše dobře dopadne. Pan Julius najde práci a Angelině ani Danielovi už
nikdo a nic nebrání v kontaktu.
Obsazení hlavních rolí (v představení, které jsem viděl):
Angelina: Eva Vychodilová
Daniel: Martin Osladil
Nataly (Angelinina kamarádka): Michaela Zbudilová
Londet: Filip Sovíček
Pan Julius: Jiří Krátký
Toto představení hodnotím jako velmi povedené jak po herecké, tak po
pohybové (taneční) stránce. Díky svým osobitým výkonům zazářili hlavně
Martin Osladil, Eva Vychodilová, Michaela Zbudilová, Filip Sovíček a (zvláště v
„infarktové scéně“) Jiří Krátký. Říká se, že vše má své plusy a mínusy, ale ať
vzpomínám, jak nejvíc to jde, tady prostě žádné mínusy nedokážu najít, a proto
celé představení hodnotím 100%.
Martin Dobeš

Literární soutěž "Na stopě literatury"
Šestého listopadu proběhla na škole Art Econ soutěž Na stopě literatury, které
se účastnily první a druhé ročníky středních škol. Cílem bylo prokázat své
vědomosti z oblasti literatury, ale šlo i o důvtip a mnohdy i o rychlost (což bylo
občas trochu obtížné, protože událost proběhla v pátek a co si budeme
nalhávat, kdo by toho v pátek neměl plné kecky, že ano).
Otázky se týkaly všemožných autorů, děl, či jejich hlavních postav, takže bylo
jedině dobře, když týmy měly mezi sebou čtenáře různých žánrů. A že těch
žánrů bylo! Na své si přišli nejen čtenáři děl Williama Shakespeara, ale i
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kupříkladu J. K. Rowlingové, A. S. Exupéryho, G. R. R. Martina či G. Orwella.
Stále byla řeč o velmi dobře známých dílech, ale zatímco některé zná každý
(Romeo a Julie), některé chtěly už trochu více pozornosti a soustředění (Lolita).
Jak jsem řekla, o pestrost se pořadatelé postarali bravurně.
Celá akce zabrala jen hodinu a půl, ale úkolů v ní bylo jako na celý den, navíc
každý byl jiný. Tím chci říct, že nešlo jen o nudné doplňování, kroužkování a
spojovačky, naopak soutěž toho nabídla mnohem víc! Kupříkladu tvoření trojice
autor-dílo-postava, hádání díla z krátkého komiksového stripu, přiřazování
jmen autorů k jejich fotkám a všemožným informacím o nich, hádání knižní
postavy (kterou jen tak mimochodem představoval pan Aleš Procházka), a
dokonce poznávání díla z krátkého poslechu. Zkrátka a dobře nám byla
nabídnuta pestrost a to bylo jedině dobře.
No a samozřejmě že i naše škola měla své dvě želízka v ohni! A co víc, jednomu
z našich družstev se vedlo velmi úspěšně (konkrétně kvintě B) a povedlo se nám
soutěž vyhrát! Úmyslně je použito slovo „nám“, jelikož v týmu působila sama
autorka tohoto článku. A mám-li mluvit sama za sebe, já už na pár soutěžích
byla, ale tahle rozhodně patří k těm lepším. Dost tomu napomohlo i vítězství,
které bylo kvůli několika naším „zaškobrtnutím“ poněkud nečekané (jako
takové ty klasické chyby, kdy zapomenete vysypat všechny lístečky z obálky, či
místo trojice autor-dílo-postava vytvoříte Idiot-Amerika-HomerSimpson).
Nicméně i tak se tedy zadařilo, a jelikož se na akci podílela Městská knihovna
Prostějov, my se těšíme z vyhraných knížek.
Pokud vás tato událost zaujala, mám pro vás dobrou zprávu: soutěž by se totiž
měla příští rok opakovat! Tak všichni kvapem do knihovny…
Ela Filoušová

Zajímavá přednáška s besedou, tentokrát o Romech
Ve čtvrtek 12.11. se na naší škole konala přednáška s besedou o Romech a práci
s nimi. Přivítali jsme na ní dva pány: Roberta Sutorého a Ivana Kandráče. První
jmenovaný, pan Sutorý, vystudoval dvě vysoké školy a nyní pracuje s Romy v
Hranicích. A v čem spočívá jeho práce? Tak právě o tom byla velká část jeho
přednášky, vyprávěl, jak se mu podařilo změnit životy mnoha romských dětí k
lepšímu. V Hranicích totiž založil dětský kroužek, kam mohou přicházet děti a
dělat, co je baví. Hrát si, tancovat, zpívat. Postupem času tyto děti zjistily, že v
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některých činnostech vynikají nad ostatními, získaly tím obrovskou motivaci
posouvat se dál a rozvíjet se. A to přesně bylo i cílem Roberta Sutorého. Jak
sám říká, zjistil, že to, co Romům chybí ze všeho nejvíc, je sebedůvěra. Když ji
dostanou, vyklubou se z nich velmi schopní lidé.
Druhý přednášející, pan Ivan Kandráč, nám poskytl pohled na věc z trochu
jiného úhlu. Jeho prací je mimo jiné poskytování pomoci lidem ve finanční tísni.
Nejen Romům, ale všem, kdo ji potřebují. Odhalil nám, jak těžký může být život
pro Roma jen díky barvě pleti. Vyprávěl nám o problémech se sháněním bytu,
práce nebo získání vzdělání, což jsou pro nás absolutní samozřejmosti. Také nás
nechal nahlédnout do života běžného Roma. Jak říkal, ne každý Rom je ten
zloděj a nezaměstnaný, o kterých slýcháváme. Mnozí nich jsou stejní jako my,
jen o nich nevíme. Rozhodně je pravdou, že není rozumné všechny řadit do
jedné skupiny. Pro mě osobně byla přednáška podnětem k tomu, abych o
těchto problémech začal přemýšlet v širších souvislostech.
Na spoustě příkladů jsme uviděli, že být Rom neznamená být automaticky na
okraji společnosti. Avšak začlenit se do majoritní české společnosti je těžké,
Romové před sebou mají určitě ještě dlouhou a náročnou cestu. Beseda byla
opravdu velmi naplňující. Dokonce natolik, že tři vyučovací hodiny byly málo.
Od pánů jsme ale dostali slovo, že bude-li to naším přáním, rádi nás znovu
navštíví. Myslím si, že tyto přednášky a besedy jsou obohacením pro všechny,
nejen pro žáky předmětu dějiny kultury, kteří se touto problematikou více
zabývají.
Jakub Jílek

Věnečky
Od konce listopadu mnozí studenti zakončují svou účast v tanečních kurzech
závěrečným věnečkem. Od září až do listopadu se každý týden učili tanečním
krokům pod vedením tanečního mistra Jana Halíře. Vyvrcholením a ukázkou to,
co se studenti - tanečníci naučili, bude právě onen věneček. My se na jeden
takový podíváme zblízka a v příštím čísle zjistíte, jak taková akce probíhá z
pohledu studenta.
Jakub Jílek
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Beseda s konzulem americké ambasády
V pátek 6. 11. 2015 na naši školu zavítala velice vzácná a zajímavá návštěva. Se
studenty si přijel popovídat pan RayCastillo (Counselorfor Public
AffairsEmbassyofthe United Statesof America) z americké ambasády v Praze.
Strávil u nás dvě hodiny plné povídání, ale třeba i zpívání.Pana Castillo po
příjezdu přivítali nejdříve zástupci ředitele školy, Mgr. Michal Müller a Mgr.
Kateřina Divišová. Poté se sešel se studenty v multimediální učebně. Setkání
začalo přivítáním a poté studenti ze septimy B ve svých prezentacích představili
naše gymnázium a město Prostějov.Následně pan Castillo mluvil o práci
diplomata a o svých postřezích z cest. Kladl důraz obzvláště na kulturní a
národnostní rozmanitost USA a porovnával život v různých zemích světa, kde již
působil. Poskytl také studentům informace, týkající se možností studia a práce
v USA, a dal jim tipy, koho a kde kontaktovat v případě zájmu.Většinu času
ovšem zabraly dotazy studentů a diskuze na nejrůznější témata, od osobního
života a pracovní povinnosti, přes politiku a kulturu až po jídlo a pití.Na závěr
studenti připravili krátké hudební vystoupení a předali dárek na památku. Bylo
velkým překvapením, když vzal pan Castillo kytaru a zahrál dvě české písničky:
Anděla od Karla Kryla a Jožina z Bažin od Ivana Mládka.Celá akce byla velmi
povedená a proběhla v neformálním duchu. Studenti se dozvěděli spoustu
zajímavých a užitečných informací a měli možnost mluvit s člověkem, který se
vypracoval na pozici diplomata, což je jistě velmi inspirativní. Děkuji všem
studentům, kteří se aktivně podíleli na přípravě prezentací, a doufám, že
v příštím roce tuto akci zopakujeme pro další zájemce.
Mgr. Lenka Hádrová
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VÁNOČNÍ SBÍRKA PRO
KOČIČÍ ÚTULEK

Rok uplynul jako voda a za dveřmi jsou zase Vánoce. Všichni se určitě těšíme, co
najdeme pod stromečkem, z čeho se budeme moci v tento sváteční čas
radovat. Jsou tu však bytosti, které takové štěstí nemají. Kočky, kocouři a koťata
v útulku Kočičí Oáza v Holubicích jsou zvířata, která stihl nepěkný osud.
Zapomenutá, opuštěná a často zraněná s trvalými následky čekají na pomocnou
ruku, kterou jim právě my můžeme poskytnout. A stačí k tomu jen velmi málo.
Darujte kočkám malý dárek a udělejte pro ně velkou věc!
Co darovat?
Jakékoliv krmivo (NE:Kitekat, Propesco, Míca či Delikan - způsobují většině
koček zažívací problémy),absorpční podložky, tekuté prací gely, aviváže či
Sanytol na dezinfekci prádla, papírové kuchyňské utěrky, pevné odpadkové
pytle na stelivo (50 až 60 litrů), kryté kočičí toalety, přepravky, hračky, vatové
tyčinky, dětské vlhčené ubrousky, odčervovací pasty a tablety, pipety Advocate,
Stronghold, Profender, pasty podporující trávení či vitamínové pasty. Také
můžete darovat latexové rukavice (velikost M), Smectu na průjem, sirup
Imunoglukan, Bepanthen mast, odčervovací tablety Drontal či injekční stříkačky
(2ml/5ml).
Budeme rádi, když se sbírky zúčastníte jako celá třída a složíte se na dary
společně. Pokud to není možné, pomoc jednotlivce je ceněna samozřejmě
úplně stejně.
Kam posíláte dary?
Kočičí Oáza o.s., Holubice 207, 683 51 - www.kocicioaza.cz
Komu dary předávat ve škole?
Dárky pro kočky předávejte Mgr. Chaloupkové - kabinet B19.
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Povídka
(Skoro) Nezdařený Halloween
CRRRRRRR! Budík na mém nočním stolku se rozdrnčel, až jsem měl pocit, že mi
snad praskne hlava. Pokusil jsem se usnout, ale už to nešlo. Podíval jsem se na
mobil a zjistil jsem šokující věc: zaspal jsem. A to nebyl jediný kiks, který se toho
dne stal.
Rychle jsem se připravil do školy a rozběhl se na zastávku. Jenže jsem nejel
autobusem, protože mi ujel před nosem. Šel jsem teda pěšky, ale byl to
pořádnej kus. Když jsem se blížil do školy, letmo jsem se podíval na hodinky a
viděl jsem 7:59. Nakonec jsem do školy stihl dojít, zrovna když nám fyzikář
rozdával testy a já viděl velkým červeným písmem: 5.
O přestávce jsem se dozvěděl, že je dneska Halloween (úplně mi to vypadlo
z hlavy). No jo, jenomže co teď dělat? Když nedám dýni před dům, budou si
myslet, že jsem divnej a nenechají mě na pokoji. Dneska už tu dýni neseženu, to
je jasný, všichni si je rozebrali. Přemýšlel jsem o tom, ale nic mě nenapadlo.
Když nám skončilo vyučování, ploužil jsem se podrážděně domů.
Najednou slyším důvěrně známý hlas: můj kamarád na mě volá a ptá se, co se
děje, proč jsem tak podrážděnej. Řekl jsem mu o mém dýňovém problému a ho
napadlo zajímavé řešení, totiž že jeho soused má docela pěkné dýně, a navíc je
to takovej starší pán, kterej neslaví tyhle moderní svátky. Problém však je, že je
podezřívavý, a kdybychom mu řekli, že to chceme na Halloween, tak by nebyl
zrovna dvakrát sdílný. A tak jsme se rozhodli, že když je nám nechce dát on, že
si je vezmeme sami.
Přišel jsem domů, sbalil si věci (rýč, krabičku poslední záchrany, svačinu) a
vyrazil před sousedův plot, za nímž má na zahradě svůj dýňový záhon. Nejdříve
jsme opatrně a téměř neslyšně spustili rýč. Pak jsme se srnčí rychlostí a s myší
neslyšností přelezli plot a vyryli dýni. Byla těžká, ale to nám bylo
jedno. Všechno šlo docela dobře, akorát když už jsem byl skoro dole, tak jsem
slyšel pád těla. Nejistě jsem se otočil, a uviděl jsem kamaráda, jak leží na zemi a
svírá si zakrvácenou nohu. Položil jsem dýni na zem a vytáhnul ho na plot. Pak
jsem ho spustil dolů, vzali jsme dýni a utekli domů.
Slyšeli jsme za sebou funění, otočili jsme se a uviděli, jak za námi běží soused,
celý udýchaný a byl ve stavu použít hrubé násilí. Skrčili jsme se za popelnici a
viděli jsme, jak soused běží dál, rudý vzteky, s pusou plnou nadávek.
- 13 -

Došel jsem domů, dýni vydlabal, dřeň snědl a když se setmělo, vložil jsem do ní
svíčku, položil ji před dveře a zapálil.
Když jsem večer usínal, řekl jsem si, že pro dnešek už toho bylo dost. Jsem rád,
že celý rok už teď budu mít od dýní pokoj.

Martin Dobeš

Už ho tu máme
Nastal podzim… Při prvním pohledu z okna se zdá, jakoby počasí nemělo nic
jiného na práci, než jen zahalovat okolí do šedavého pláště, plného deště či
mrholení. Celý svět jakoby se rázem zpomalil a upadl do podzimní melancholie.
Přes tu věčně zataženou oblohu snad ani nepoznáte, zda je pořád ještě
dopoledne, nebo už je po obědě. Možná jen podle toho, jak moc vám už kručí
v břiše. Takže hodiny ve škole se zdají být ještě delší než jindy a vy se snažíte
ovládnout tu neuvěřitelnou chuť zívnout. Není to tak, že byste celou noc
flámovali, nebo vás výuka nebavila… je to tím, že nejen příroda se chystá
k zimnímu spánku…
To, že tu máme podzim, lze však poznat i jinými způsoby než jen podle počasí či
neustálé a všudypřítomné únavy. Všimněte si, kolik lidí v tomto období něco
bolí. Záda, kolena a klouby obecně… Podzim má zkrátka nevalné účinky nejen
na naší náladu, ale i na náš zdravotní stav. Autobusy jsou plné smrkajících a
kýchajících lidí a v televizi se už snad ani neobjevují reklamy na nic jiného než
jen na horké vitamínové nápoje, které vás „zaručeně zbaví chřipky,“ spreje do
nosu, po kterých „ucítíte to, co nikdy dříve,“ a kapesníky, které „zaručí nejvyšší
pohodlí vašemu nosu.“
Tento čas má také vliv i na lidskou psychiku. Lidé začínají obzvláště myslet na
Vánoce a zde už je jen krůček k tomu chytit bláznivou „vánoční horečku“ a na
to následující ještě větší depresivní stavy. Ono se není čemu divit, když už vám
v září, sotva jste nastoupili do školy, přestali myslet na léto a ze svého šatníku
vyřadili šortky, cpou v supermarketech podivně vypadající komerční výrobky
typu čokoládoví „panďuláci“ všemožných velikostí a druhů nebo ozdobné
kolekce na stromek, ne příliš lákavé chuti. A všechno tohle způsobí to, že vás víc
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než cokoli jiného raději zajímají dva holuby na střeše, to jen abyste na chvíli
unikli všednímu stereotypu… a to dokonce víc než aktuální dění v hodině.
Zrovna si pokládáte otázku: „Co si to dva asi tak mohou myslet o tomto
počasí?“ nebo „Co že je dnes k obědu?“ či „Jejda, ono prší…Mám deštník?“,
když si všimnete trapného ticha a toho, že na vás zbytek třídy i s učitelem
matiky zírá a čeká, kdy zase „přijdete k sobě.“
A tak bychom mohli dál přemýšlet o tom, za co vše podzim ještě může, až by
možná dřív přišla zima, než bychom s tím skončili. Naštěstí, všechny tyto
neduhy, které podzim způsobuje, máme možnost kompenzovat krásami, které
má také na svědomí. Stačí se podívat z okna. Teď nemyslím, abyste zanedbávali
tak důležité hodiny matiky či jiného předmětu koukáním z okna, i když se vám
to může někdy zdát jako lepší řešení. Ale až pojedete autem či autobusem,
odtrhněte na chvíli oči od telefonů apod. a sledujte dílo nejoriginálnějšího a
nejtalentovanějšího malíře na světě.
Alexandra Vychodilová

How Steven Schwartzhoff sees it?
Black Friday
Looking at alza.cz, I was confronted with a giant banner announcing „Black
Friday“ sales. Knowing a little about the origin of this term and noticing
American culture creeping into international culture, I thought it worth
commenting on.Black Friday has become a common phrase referring to the
Friday after Thanksgiving in the USA when large numbers of people take the
day off to start their Christmas shopping. Folk etymology claims that the term
comes from the business term “being in the black” (meaning to make a profit –
as opposed to being in the red, losing money) and says that it is the day when
stores finally begin to run a profit for the year. This is pure myth, most
successful retailers are making a profit long before November and the phrase
“Black Friday” actually originated in Philadelphia during the 1940s to refer to
the large number of traffic accidents occurring that day due to people using the
day off to flock to the stores. It was sometimes used by marketing professionals
in the 1980s, but the term itself only started to appear widely in advertising
and the newspapers in the 1990s, when it became an advertising slogan
suggesting giant sales. It also became an annual tradition for TV reporters to
wait in front of stores to report on long lines of customers camping out in front
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of stores to be first in line for the sales to record the fights which occur.As
internet commerce started to take off, online stores adopted Black Friday as a
banner to suggest they had their best sales of the year. One day a year,
however, proved to be too little, and noticing that many people went on-line to
order presents on the Monday after Thanksgiving (presumably after failing to
buy something over the weekend and ordering goods on-line when they got
back to work and a high-speed internet connection) e-commerce sights
introduced the slogan “Cyber Monday” to indicate great on-line sales in 2005.
Not to be outdone American Express, the credit card company, introduced
“Small Business Saturday” on the Saturday after Thanksgiving when shopper
are encouraged to patronize and support local businesses instead of
megastores. Finally, in 2012, a group of charities started “Giving Tuesday” as an
effort to encourage people to donate to charities on the holiday season stating
on that day. - So when you see the little banner on the internet promising
exceptionally special “Black Friday” sales, you know it is part of a well-planned
effort to build excitement and convince you to buy things you may not need.
And as the police in Philadelphia may suggest drive safely, on-line and off.
Steven Schwartzhoff

Téma
Dušičky
Listopad je jedenáctý měsíc v roce a trvá 30 dní. Typické pro listopad je asi to,
že padá červeno-oranžovo-hnědo-zelené listí a ochlazuje se. Slavíme v něm
Dušičky. Dušičky jsou předkřesťanským svátkem Všech svatých. V Americe děti
pomalovávají automobily a koledují o sladkosti. Dušičky-Halloween se slaví
v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii, na Novém Zélandu aj. Název
vznikl zkrácením anglického ,,All-Hallows-eve“, tedy ,,Předvečer Všech svatých“.
Na svátek Halloween se straší nejvíce v Americe. Většina lidí si na tento svátek
dávají před dům dýně a různě si je zdobí. V Americe na svátek Halloween se
připravují několik dnů předem. Mysteriózním místem pro sraz masek je
nejstarší část Manhattanu Greenwich Village s bohémskou historií. Na teplém
jihu, na Floridě, je Halloween v režii cestovních kanceláří. Lákají turisty např. na
rekreační maratón v kostýmech s oceněním v kategorii nejlepší hrdina. V Belgii
se uctívají svatí rozsvícenou svíčkou za oknem a ve Španělsku lidé uctívají mrtvé
sladkostmi a pitím. Pořádají pikniky u ozdobených hrobů rodinných příslušníků.
Sára Bedřichová
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Od nevidím do nevidím
Díky momentálnímu ročnímu období se ráno (kdy už byste čekali trochu světla) zdá,
že je snad ještě půlnoc, a tudíž můžete nadále spát. Bohužel tomu tak není. Venku je
možná ještě tma, ale na to můj budík nehledí a snaží se mě vytrhnout z mého
hlubokého spánku příšernými zvuky, připomínajícími požární alarm. A k mé smůle
jsem bohužel názornou ukázkou přirovnání „spí jako zabitá,“ tudíž vzbudit mě je
„nadbudíkový“ úkol.Ale když už se mu to stejně povede, tak si s hlavou v dlaních
vzpomenu na citát Ivana Raose: „I spánek je taková malá smrt.“ A v tu chvíli možná
chápu, jak to myslel.
Moje první nejisté kroky směřují do sprchy, kde se střídáním horké a studené vody
snažím přimět se k nastartování na další den. K velkému údivu mě ještě z tak
drastického vzbouzení nepostihl infarkt. A když už se mi náhodou nepovede vzbudit
se ve sprše, tak ranní horký čaj to většinou napraví. V případě, že se tím vřelým čajem
ke všemu ještě poliju, tak už je můj „probouzecí“ rituál u konce, zakončen párem
nehezkých slov.
I během další ranní hygieny a oblékaní, zahrnující i hledání dvou stejných ponožek, je
venku pořád tma jak pytli. A to, i když už odjíždíme z domu. Až o chvíli později, kdy se
blížím ke škole, se začne rozednívat. Jenže než si stihnu užít trochu slunečního světla,
tak se zavřu na několik hodin do naší luxusní mučírny a slunce můžu tak maximálně
pozorovat z okna, abych ještě vůbec věděla, jak vypadá. Na dokonalosti pohledu
z okna velmi přidávají mříže v oknech některých učeben.
Pak, když jsem po několika hodinách propuštěna, slunce je už téměř schované a než
se naději, je už tma opět mezi námi. A v den, kdy ke všemu musím být ve škole už na
nultou hodinu, si připadám jako nějaký vetřelec a tak mě to tam děsí ještě víc než
normálně. Chodby jsou prázdné a tiché a škola působí celkově strašidelným dojmem.
Už jen aby na mě vybafl nějaký duch.
A během dne k tomu není daleko. Neboť nedostatkem slunečního záření netrpím
pouze já, ale i mnoho dalších studentů. A tak se po chodbách trousí bílé paní a
duchové. Nedivila bych se, kdyby se o Vánocích objevili lovci duchů společně se
Záhadami S.R.O.Avšak v posledních dnech to u nás vypadá spíše jako ve sklepě, ve
kterém jste nechali něco umřít. Možná to byla chuť některých studentů učit se, nebo
naděje na dobré známky.
Jak by to bylo krásné, kdybychom měli výuku kratší a nebyli zde zavření, jak se říká od
nevidím do nevidím…

Alexandra Vychodilová
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Fotky měsíce
Přednáška a beseda s Romy
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Požáry v Indonésii
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Londýn 4.-10.10.

Piškvorky
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Výstava obrazů Armanda Reveróna
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Divadelní představení divadla POINT

- 22 -

REDAKCE WOLKROVIN

Šéfredaktor: Jakub Jílek (2.A)
Redaktoři: Aneta Lišková (1.A), Adéla Dostálková (1.A),
Alexandra Vychodilová (O7.B), Ela Filoušová (O5.B), Jakub
Souček (O3.A), Jan Sedláček (O1.A), Jan Pácl (O4.A), Jakub
Souček (O3.A), Kristýna Kratochvílová (O4.B), Martin Dobeš
(O3.A), Veronika Voglová (2.A), Zuzana Vrbová (O1.A).

-1-

-2-

