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Vítáme vás u našeho nového časopisu, který jsme se rozhodly pojmenovat Všechno 

nebo nic. Naše předchůdkyně před mnoha lety taky vydávaly podobný plátek, ale ten náš je 

nesrovnatelně lepší, kvalitněji zpracovaný, vymazlenější.  

A teď vás seznámíme s naší redakční radou. S myšlenkou vytvořit časopis přišla paní 

učitelka, nejdřív ji některé z nás posílaly, víte kam, ale potom nám to přišlo jako skvělá 

příležitost vytvořit něco jenom podle našich představ, podílet se na zajímavější činnosti, než je 

slepé učení něčeho, co nás vlastně nezajímá a dělat jenom vylomeniny.  

Okamžitě se tedy zapojila Nikol Vilímová, Vanessa Stojková trochu pomaleji, Verča 

Hájková byla v první fázi nejvulgárnější, ale nakonec udělala největší kus práce, Danča 

Malíková projevila nadšení hned od začátku a ostatní holky jsme musely prosit, aby přispěly 

alespoň malinkým dílem. Samozřejmě všechny texty prošly korekturou, což jim bylo ku 

prospěchu. Tento názor nesdílí pouze Nikol. Má totiž dojem, že se jim díky zásahu krade 

originalita, že Nikol! A teď, když jste se dozvěděli něco o okolnostech vzniku časopisu, vám 

nezbývá nic jiného, než se začíst. Hezkou zábavu.  



Soukromá rekapitulace 

Nikol Vilímová 

O prázdninách jsem si pořídila psa, křížence labradora a retrívra s jezevčíkem. Na mámu 
jsem pořád naléhala, že chci nějakého mazlíčka, ona ale pořád odmítala. Už jsem toho měla za 
ty roky dost. Chtěla jsem kočku, křečka, ale nikdy jsem neuspěla. O psovi nechtěla už vůbec 
nic slyšet, jsem ale tvrdohlavý člověk, a když si něco usmyslím, tak se jen tak nevzdávám.  

Brouzdala jsem po internetu, koukala na různé inzeráty a každý pes vypadal nádherně. 
Něco mi ale pořád nesedělo. Pak jsem narazila na inzerát, který mě fakt nadchl. Napsala jsem 
pánovi, že mám o pejska zájem, ozval se ale až po několika dnech. Trvalo to asi týden, než jsme 
se domluvili. Šla jsem za mámou, až bylo vše napevno dohodnuto a oznámila jí, že v sobotu 
v pět hodin jedeme pro psa. Ona se zase bránila, ale její přítel se nabídl, že mě tam odveze, a 
máma byla v pasti. Nakonec musela povolit a v sobotu se jelo. Dlouho jsme polemizovali nad 
jménem. Vymýšleli jsme různé varianty, ale vyhrála Kiara. Je to jméno ze Lvího krále a vlastně 
jediné, které se všem líbilo.  

Také jsem o prázdninách měla pár občasných brigád, kde jsem dostávala peníze na ruku. 
Nejednalo se o lehkou práci pro ženy, ale zvládala jsem ji skvěle. Vždycky jsme museli vyložit 
kamion plný dvaceti kilových balíků a následně ho naložit novým zbožím. Bývala jsem hodně 
unavená. 

Taky jsem si představovala, že si nechám udělat několik nových tetování, ale nevyšlo 
mi to, protože nezbýval čas jezdit mimo Šternberk. Když už mi nějaký vybyl, šla jsem se projet 
třeba na kole, na bruslích, nebo se schladit k rybníku. Taky jsem byla na pár zábavách, které 
ale nestály skoro za nic, takové akce asi nejsou pro mě. Mnohem radši jsem s pár přáteli 
vysedávala po večerech a celou dobu jsme si povídali, popíjeli a sem tam si dali nějaké jídlo. 

Nějaký čas jsem strávila taky u babičky ve Vyškově. Jeli jsme tam na každoroční 
rodinnou sešlost, kde se vždycky griluje, baví a navštěvuje spousta příbuzných. Byl to fajn 
týden.  

V sobotu, den před tím, než jsem se vrátila sem, jsme byli na dvojité oslavě narozenin 
příbuzných od mámina přítele. Peklo se prasátko na rožni, grilovalo se kuřecí i skopové, měli 
jsme spousty piva a jiného alkoholu, celou dobu hrála hudba, zkrátka jsme se dobře bavili. 
Mladší oslavenec měl osmnáct a myslím, že jsem se mu docela líbila. Celou dobu se totiž kolem 
mě motal a večer jsme si úžasně popovídali.  

Když tak nad tím přemýšlím, jsem na sebe docela hrdá. Za tyto prázdniny jsem užila 
jenom THC, a to hned na začátku, v poslední školní den, kdy jsem si čtyřikrát potáhla, a od té 
doby už vůbec nic. Sice mě trošku mrzí, že jsem si vůbec něco dala, ale asi nemá smysl se 
k tomu vracet. Minulost nejde vrátit zpátky.       

V tomhle ohledy byly prázdniny docela nudné, v mnoha jiných zajímavé. Všechno 
nedopadlo podle mých počátečních představ, ale musím jim připsat několik pozitiv. Nepodlehla 
jsem například své slabosti a dokázala si říct: „už nikdy“ a hlavně tento slib dodržet. Taky jsem 
našla přítele, a to nejen na prázdniny ale doufám, že na celý život nebo alespoň na mnoho let. 
Také jsem získala jiný pohled na svět. Zjistila jsem, že mohu celkem spokojeně žít bez drog a 
falešného pocitu štěstí. Myslím, že jsem zase o něco vyspělejší.  

 



7. a 5. ročník 

                 
Třídní učitel: Luděk Pudil 

 

Patří sem tato děvčata: 

Vanesa Galbová 

Vanesa Grunzová 

Petra Gadžiová 

Rozálie Zdařilová 

Vlasta Žigová 

Natálie Mirgová  

Tato třída funguje všelijak. Holky jsou chvílemi fajn, jindy maximálně špatně naladěny, 
podle toho potom vypadá výuka a chování o přestávkách. Dělávají blbosti, což je slabé slovo. 
Nedávno k nám přibyla Vlasta s Natálkou.  

Natálka bývá ve škole hodná, často něco vyrábí, šíje, 
stříhá. Je to příjemná změny oproti ostatním líným děvčatům. 
Podle holek je na baráku občas hubatá, ve škole se zatím špatně 
neprojevila.  

Podobně jako Vlasta. Ve škole nemá problémy, je 
docela chytrá, i když neuvěřitelně 
líná. Je výborná v angličtině, 
možná jedna z nejlepších ve škole. 
Ani jedné z nových děvčat se tu 
moc nelíbí a nejraději by byly 
doma.  

Vanesa Galbová je většinou 
hlučná, někdy nezvladatelná, provádí šílené věci s Vanesou 
Grunzovou, ale není vůbec hloupá. Má spoustu znalostí o přírodě a 
hlavně o zvířatech (ha, ha, ha).  

Vanese Grunzová je seriózně nejlínější člověk na planetě. 
Nechce se jí vůbec nic, nejvíc nadává, že se musí učit, přitom se 
víceméně neučí. Znalosti také nemá, koníčky už vůbec ne, 
nedokáže udržet kolem sebe pořádek a nic kromě facebooku ji 
nebaví.   

Petra je momentálně na dlouhodobém útěku, asi se už 
nevrátí, což je celkem jedno, protože letos končí. Měla dobrá období ale i horší, podle toho, jak 
se zrovna cítila. Róza je dlouhodobě v léčebně, ale když je tady, nikdo se nenudí, protože je 
schopná zaměstnat všechny kolem. Tak uvidíme, jak dlouho tam vydrží. 



NAŠE ŠKOLA 

Třídní učitelka: Denisa Cupalová 

Tamara Šarközyová  

Bára Dolinková 

Andrea Siváková 

Josefína Červeňáková  

Helena Stojková  

Kateřina Markéta Pustajová 

 Holky v této třídě umí být úžasné, ale taky nesnesitelné. Andrejka 
je snad nejuřvanější člověk na světě, má navíc vysoký hlas, který by 
probudil i mrtvolu. Je však pracovitá, čistotná, má úžasné sešity a 
umí se i slušně chovat, když chce. Je tady asi jednou z nejhezčích 
holek, je totiž vysoká, štíhlá s pěknými vlasy a velkýma očima. 
Andrejko jenom prosím tě už se nevztekej a neječ!  

 Bára je zase neuvěřitelně umanutá a tvrdohlavá. Umí být 
drzá, protivná, ale taky milá a přítulná. Vše se odvíjí od její 

momentální nálady. Baví ji dost věcí, ráda čte, maluje, a když je 
třeba, ostatním ochotně pomůže. Vypadá to, že si rozumí s dospělými 

víc než s dětmi.  

Josefínka bývá docela hodná, většinou nezačíná žádný ze 
sporů, ale dokáže se k ostatním při jejich hnusárnách přidat. Podle 
Bářina vyjádření „někdy vystrkuje růžky“.   

Helena je zase jednou z nejinteligentnějších holek ze školy, 
má slušné znalosti, logické myšlení, a když zrovna všechny 
neposílá do horoucích pekel, je fajn. Několikrát se dokonce 
usmála, největší problém asi nemá s okolím ale sama se sebou. 

Hodně času tráví na útěku, podle jejích vlastních slov už nezvládá 
sedět v lavici a učit se. Život mimo školu ji zřejmě změnil, protože 
podle jejího přehledu a vědomostí mívala kdysi výborné výsledky. 
Škoda.   

 Tamara je tady ze všech nejdéle. Vytvořila si docela dominantní 
postavení a málokdo jí umí nevyhovět v tom, co si ona právě 
usmyslí. Je maximálně tvrdohlavá, vypočítavá a manipulativní, 
někdy trochu líná. Umí jít tvrdě za svým. Ráda se hádá a pere. 
Když má dobrou náladu, sama to přiznává. Jednou dokonce 

prohlásila, že hodně svých vlastností zdědila po mamince. Letos 
tady končí, tak doufáme, že se umírní a přejeme jí hodně štěstí.    

 



Naše škola – 8. ročník 

Pokud bychom měly mluvit o naší třídě jako místnosti, máme ji určitě nejhezčí. Simona 
s Gabčou nám ji hezky vymalovaly. Vlevo od dveří máme nádhernou květinu, snažíme se pořád 
udržovat pořádek, takže se většinou nikde nic neválí, věci, to znamená učebnice a sešity, máme 
urovnané na okně v krabici a máme nejhezčí nástěnky.  

Občas holky něco počmáraly nebo polily vodou, v poslední době se ale nic takového 
neděje. Děvčata navíc vyrobily mašle s krepáku, které jsou na dveřích a po zdech, takže to tu 
vypadá moc pěkně. Co se týká kolektivu, holky se chovají střídavě oblačno, někdy jsou super, 
jindy na zabití. Prošly jsme si různými obdobími, konec školního roku ale vypadá docela fajn.  

Největší masakr jsou v naší třídě útěky, některá děvčata tráví mimo školu většinu času 
a radši se ani neptejte, kde se v tuto inkriminovanou dobu nacházejí a čím se živí. Přebornicí 
v tomto ohledu je Martina, Ema a Kristýna Houbová. Byly na útěku daleko delší dobu než 
s námi. Například Emu jsme letos skoro vůbec neviděli a Martina s Kristýnou se tady ohřály 
pouze chvíli. Jinak kromě Simony a Kristýny Rácové všechny holky tento rok odcházejí, takže 
jim přejeme, aby se co nejdříve našly a přišly na to, co vlastně chtějí, mají na to ještě půl roku.  

Patří sem tato děvčata:  

Gabriela Husárová 

Dana Malíková 

Vanesa Gáborová 

Kristýna Houbová 

Kristýna Rácová 

Simona Jindráková 

Martina Lukešová 

Ema Hasalová 

  



Naše škola 

9. ročník   

Třídní učitel: Tomáš Ráb  

Vanessa Stojková  

Nikol Vilímová 

Kristýna Kubečková 

Veronika Hájková 

Alena Gregorová 

Rosalinada Forgáčová 

 Tato třída je jedna z nejproblémovějších. Suverénně nejvíc problémů nadělala letos 
Alena. Kromě toho, že má nařízenou ochrannou výchovu, seděla donedávna v cele předběžného 
zadržení. Velkou část pololetí pobývala na útěku, a když byla ve škole, stihla podpálit lino, 
zničit několikery dveře a naštvat úplně každého, na koho se podívala. Z Rózy po téměř 
pětiletém pobytu u nás vyrostla dominantní a hysterická osoba. Neustále si prosazovala svou, a 
když to nešlo, předvedla solidní číslo. Potom otěhotněla, takže měla výmluvu pro své chování. 
Hormony jsou ale nevyzpytatelné, takže možná nešlo jen o výmluvu.  

Kristýna je ve třídě asi nejpracovitější holka. Nejméně protestovala proti výuce a 
mnohdy dělala různé věci navíc. Jako jedna z mála nevyžadovala neustále počítač a odmyslíme-
li si její vulgární mluvu a občasné dětinské chování, byla celkem milá.  

Mimochodem velmi jadrné jazykové dovednosti plus pravidelné rytmické pohyby pánví 
a chuť aplikovat různé předměty do nepatřičných míst (viď Verčo!) jsou typické pro všechna 
naše děvčata. A jak už jsem vám holky řekla, kdybych byla muž, staly byste se mojí noční 
můrou (to platí víceméně o všech).      

Verča s Vanessou a Nikol se proměnily ve slušný gang. Místy ve třídě nebylo možné 
učit, dominovalo sebestředné a ignorující chování, zpravidla u těch, které se právě nechytaly, a 
snažily se tak sabotovat látku, aby zakryly neznalost či absenci svých schopností.  

Holky ale umí být i fantastické. Náš časopis vznikl hlavně díky Verunce, která se na 
jeho produkci podílela největší měrou. Docela významnou část pololetí strávila tvorbou textů 
různého charakteru. Psala o filmech, knihách, hudbě i svých vlastních představách. Nikol ho 
zase pro změnu obohatila tematikou, jež zde působí jako koření, neobvykle a exoticky. Na 
druhou stranu, Nikol, pokud své postoje prosazuješ metodou Norimberských trychtýřů, nikoho 
neokouzlíš ani nepřesvědčíš. Vanessiny příspěvky jsou zase čisté a jednoznačné. Když píše o 
knize, jasně popisuje, co ji zaujalo, o čem kniha vypráví, na rozdíl od Nikol, která neudrží 
vlastní myšlenku, a pak předstírá, že jde o záměr. Bezvýznamný balast bohužel neproměníš ve 
zlato bez sebezapření a kusu poctivé práce. Ignorování interpunkce, gramatických a 
stylistických pravidel taky není úplně in. 



Literatura 

 

Vanessa Stojková 

Dítě zvané To 
               Tak do čtyř let Dave vyrůstal ve zcela normální 
rodině – s matkou, která milovala své tři syny a manžela. Pak 
se ale něco zvrtlo a vše se úplně změnilo.  

                Matka i otec se opíjeli, hádali a matka si veškerý 
svůj vztek a zlobu vybíjela na Davidovi. Začala ho týrat, mučit 
hladem, udělala si z něho otroka a chovala se k němu hůř než 
k psovi. Najíst dostával pouze zbytky po svých bratrech, které 
ona milovala, ale někdy neměl třeba deset dní v ústech ani 
sousto. Hrála s Davem takové "hry", kdy musel uklízet až do 
úmoru a pokud vše stihl do časového limitu, mohl si vybrat 
zbytky starého plesnivého jídla z odpadkového koše.  

               Neustále ho bila a řvala na něho. Bez matčina 
dovolení Dave nesměl promluvit, odskočit si na záchod, leckdy ani dýchat a hýbat se. Spal v 
chladném, tmavém sklepě na starém vojenském kavalci, celý promrzlý. Přes den nesměl ležet, 
když zrovna neuklízel, tak musel sedět na schodech ve sklepě s rukama pod zadkem a hlavou 
zakloněnou dozadu. Matčiny hry neznaly míru.  

               Jednou Davea zavolala, chytila mu ruku a držela ji v plameni sporáku. Nebo když 
zrovna myl nádobí, vzala do ruky nůž a vyhrožovala, že ho zabije. V tom momentě se jí z 
opilosti však zamotala hlava, ztratila rovnováhu a spadla na chlapce – nůž mu zabodla hluboko 
do břicha. Aby nikdo nic nezjistil, nemohla s ním do nemocnice, ránu mu tedy jen pevně ovázala 
a v horečkách ho nechala ležet ve sklepě. Dave jen stěží přežil, ale ani poté její "hry" 
neskončili…  

               Asi v pěti letech ho chytila za ruku a s chlapcem prudce škubla – vykloubila mu 
rameno. Druhý den u lékaře tvrdila, že spadl z palandy. V těchto morbidních "hrách" našla 
zalíbení, a tak je stále stupňovala. Nařídila Davovi vytřít koupelnu a strčila mu tam kbelík se 
čpavkem a kyselinou chlorovodíkovou. Roztok vytvořil strašný zápach a v místnosti se nedalo 
dýchat. Pak tam nechala Dava hodiny zamčeného dusit se. 

               Dave nedostával skoro vůbec najíst, a tak jídlo kradl – ve škole, v nedalekém obchodě, 
ve školní jídelně. Matka na to přišla, a tak chlapce každý den po příchodu ze školy nutila zvracet 
a tyto zvratky opět sníst. Později ho večer co večer nutila spolknout lžíci čpavku, což mu zcela 
rozleptalo sliznici. Nebo při mytí nádobí mu nalila půlku lahve jaru do úst a donutila ho to zapít 

vodou. Dave pak strávil několik dní v hrozných křečích břicha. 

               Její zvrhlé nápady nebraly konce a jednoho dne by Dava 
jistě zabila, kdyby nezakročila škola. Školní sestra si již dlouho 
vedla zápisky, v jakém stavu Dave přichází, už se na to nemohla 
dívat a zavolala policii. Pro Dava to byla záchrana.  

               Nejsmutnější na tom je, že se tento příběh opravdu stal. 
Je šílené, jaké věci se kolem vás dějí, a vy přitom nic netušíte.  



Z i m a   n a   V y h l í d c e 

 I my jsme letos slavili Mikuláše.  Dívali jsme se nejdřív na film a potom jsme dostali 
mňamku. Nevím, jestli si ji všichni zasloužili, proto nechyběla trocha uhlí.   

A takhle vypadá náš učitelský sbor. Máme čerty i anděla. 

Jednoznačně nejděsivěji vypadal pan 
Kučera, první zleva. Dupal, kulhal a vyváděl jako 
opravdový čert. Anděl, vlastně andělka, tedy paní 
Cupalová, se moc necítila, protože byla 
nemocná. Zato současná paní 
ředitelka, paní Thótová, běhala 
s koštětem spíš jako 
čarodějnice a občas 
někoho 
pěkně 
přetáhla.   

        

  

   Úvaha jedné zdeprimované (nebo možná 
realisticky založené) slečny 

Dle mého názoru jsou to svátky stresu, paniky a stálého 
spěchu, kdy se všichni snaží, aby vše bylo naprosto dokonalé. 
Cukroví napečené, stromeček pečlivě ozdobený, koberce 
vyluxované, pavučiny vysmejčené a bůh ví, co ještě…  

Svátky nemají být o tom, že to u nás bude vypadat hezky, ale že si všichni po tom 
dlouhém únavném roce sedneme a zavzpomínáme na to, co nám dal nebo naopak vzal…    

Mám za to, že klid v našich domácnostech už dnes není o Vánocích prakticky 
možný… Každý totiž vyzvídá, nebo se alespoň snaží zjistit, co by ten druhý chtěl, případně co 
od něj může pod stromkem, který nám byl mimochodem pod vlivem rafinovaného marketingu 
v minulosti vnucen, očekávat…  

Nikdo tak není klidný či spokojený a přemítá, zda jeho dárek bude dražší, levnější, 
nebo zda dokonce nebude jakousi zbytečností, co nakonec skončí zastrčená někde v kumbále, 
v lepším případě někde na polici v pokoji. 

                                         

 



Z i m a   n a   V y h l í d c e 
 

♥  ♥ 
♥ Před několika lety jsme dostali pod stromeček naši 

milovanou Natálku. ♥ Je to nejlepší dáreček, jaký jsem si mohla přát. ♥ 
A nevěřila bych, že se mi někdy může stát něco tak úžasného. ♥  

♥ Teď bude mít moje malá láska narozeniny. ♥ Nic jiného si 
nepřeju, jen abych mohla být se svojí milovanou rodinkou. ♥ To je 
všechno, co letos chci dostat pod vánoční stromeček. ♥ Jen být s nimi 
doma. ♥ 

Vaneska Gáborová 

My, tady na Vyhlídce, na Vánoce čekáme dvojnásob netrpělivě. Všichni se 

nevýslovně těšíme, že pojedeme domů. Počítáme každý den, možná každou hodinu, či 

minutu, už od listopadu. A ten krásný okamžik konečně nastal. V kalendáři máme napsáno 

ODJEZDY. S radostí odjíždíme domů (někteří) a těšíme se na štědrý den s rodinou a přáteli. 

 
                              Naše výtvarné práce na téma ZIMA 

 



Film 

Veronika Hájková 

Skoro všichni máme rádi filmy, a tím pádem také herce, protože představují postavy, 
naše vzory, super týpky, do nichž se můžeme vcítit, prožívat s nimi lásku, štěstí, 
dobrodružství nebo třeba osobní tragédie. V následujícím článku se tak dočtete 
základní informace o našich oblíbených hercích.  

Robert Downey JR je americký herec, producent a zpěvák, který se narodil 4. 
dubna 1995 v New Yorku. Proslavila ho role Charlieho Chaplina, za níž si 
vysloužil nominaci na Oscara. Můžete ho také znát jako Iron Mana z akčních 
filmů MARVEL CINEMATIC UNIVERSE. 

John Christopher Depp je další americký herec narozený 9. června 1963 
v Owensboro státě Kentucky. Je známý hlavně jako Jack Sparrow z Pirátů 
z Karibiku nebo Střihoruký Edward, případně se nám může vybavit jeho 
role ve filmech Karlík a továrna na čokoládu, 21 Jump Street (seriál z 80. 
let), Z pekla, Čokoláda nebo Ospalá díra. Má hvězdu na hollywoodském 
chodníku slávy.  
 
Jennifer Joanna Aniston  se narodila 11. února 
1969 v Sherman Oaks státě Kalifornie. Je podle 
mého názoru nejznámější jako Reachel 
Greenové ze seriálu Přátelé. 
 
Milena Markovna Kunis rovněž pochází 
z Ameriky a snad nejvíc ji známe jako Jackie 
Burkhart ze seriálu Zlatá sedmdesátá. Obdržela 
cenu Marcella Mastroianniho za nejlepší mladou herečku v roce 2010. 
 
Willard Christopher Smith také patří mezi naše 
oblíbené herce, pochází z Ameriky a kromě herectví se 
věnuje filmové produkci a rapu. Jako rapper na sólové 
dráze používal jméno Will Smith. Celkem prodal okolo 
20 miliónů kusů alb. Je několikanásobným držitelem 
ceny Grammy a momentálně jedním 
z nejvýdělečnějších hollywoodských herců. Známe ho 
z filmů Men in Black, Já, leganda, Já, robot a Den 
nezávislosti.    
 
Leonarda Wilhema DiCapria známe jako dnes 
pětačtyřicetiletého herce, producenta a  environmentálního aktivistu. Nejvíc 
ho proslavila role Jacka z Titaniku, úžasný a nezapomenutelný však byl i ve 
westernu Rychlejší než smrt, Romeo a Julii, Pláž nebo Muž se železnou 
maskou.   



Fakta a skutečnosti 

Rozhodli jsme se do našeho časopisu zařadit také informace o prdech, neboť, jak všichni 
víme, mají s touto problematikou, respektive s praxí, naše slečny velké zkušenosti (že holky)! 

Samozřejmě za to částečně mohou kuchařky. Po takovém množství luštěnin by 
flatuloval i svatý, ale přesto není úplně běžné sdílet tuto biologickou potřebu se všemi kolem. 
Udělaly byste to milé dámy před klukem či mužem svého srdce? Asi ne, tak sakra proč to děláte 
v malých, špatně větraných třídách? Stěny jsou jako z papíru, k tomu se u některých „přidává 
problém s dodržováním hygieny“ a my, kteří máme citlivé čichové senzory, trpíme jako zvířata.   

Takže po tom, co se všichni zamyslíme nad svým trávením, zvyky a vztahem k druhým, 
můžeme si přečíst pár informací o tom, jak to s tou „povětrností“ vlastně je. 

1. Proč jsou některé prdy horší než ostatní? 

Zápach, odér (či snad vůně) každého prdu závisí na množství síry v něm. Proto pokud často 
konzumujete zelí, fazole či vajíčka, které síru obsahují, budete jen stěží za princeznu.  

2. Odsuzují všechny kultury prdění? 

Ne. Například původní kmen Yanomami z Jižní Ameriky používá prdění místo slova „čau“ čili 
jako pozdrav. V Číně pak můžete dostat práci jako profesionální čichač prdů. No neberte to! 

3. Můžu prd zapálit? 

Ano. Je to ale velmi nebezpečné, protože metan i vodík jsou vysoce hořlavé plyny. Proto 
doporučujeme vždy přítomnost dalších osob. Například u nějaké té slavnostní večeře. 

4. Jak rychle prdím? 

To záleží na mnoha faktorech, ale plyny opouští tvé tělo rychlostí až 20 kilometrů za hodinu. 

5. Můžu zabránit prdění? 

Nemůžeš. Prdí všichni lidi na světě. A to dokonce ještě tři hodiny po případné smrti. 

6. Prdí taky hadi?  

Prdí. Druh korálovce, který se vyskytuje v Arizoně, dokáže vypustit plyn tak mocně, že ho to 
dokonce o kus odhodí. 



Hudba 

Veronika Hájková 

Tenhle článek vás přenese do „STARÝCH ZLATÝCH LET“. Chceme vám ukázat 
hvězdy, které nikdy nezemřou, protože se staly legendami!   

Elvis Aaron Presley 
Známý taky jako Král Rock’n‘ Rollu. Narodil se 8. 

ledna 1935 a zemřel 16. srpna 1977. Jeden z největších 
amerických herců a zpěváků. Dokázal skloubit inspiraci 
černošského spirituálu, blues a country. Stal se 
nejvýznamnější postavou rockové hudby. Během své kariéry 
překonal mnoho rekordů prodeje desek a návštěvnosti koncertů. Více než sto písní se dostalo 
do top třicítky a sedmnáct na první místo v Americe. Jeho fanoušci říkávají „Elvis je stále mezi 
námi, nikdy neumřel“. Existují dokonce konspirační teorie, že svůj odchod pouze sehrál, ale 
kdo ví? 

Michael Joseph Jackson 

Asi neexistuje nikdo, kdo by ho neznal. Jedná se o 
amerického zpěváka, producenta, herce, tanečníka a 
skladatele. Michaela Jacksona. Zařadil se na třetí místo 
nejprodávanějších interpretů. Jeho desky Thriller, Bad a Dangerous jsou nejvýznamnější 
v oblasti pop music. Micheal je považován za KRÁLE POPU. 

Queen  
Jedná se o britskou rockovou skupinu, založenou v roce 

1971 v Londýně. V její původní sestavě byl další velmi 
významný světový zpěvák a exhibicionista Feddie Mercury, 
dále Roger Taylor, Brian May a John Deacon. Kariéra této 
skupiny odstartovala sérií vystoupení v různých klubech a 
barech v Londýně v roce 1973. Jejich dvacetiminutové 
vystoupení na LiveAid roku 1985 je považováno za nejlepší koncert v historii rockové hudby. 
Roku 2001 byli uvedeni do Rock and Roll Hall of Fame a o rok později na hollywoodský 
chodník slávy. 

Modern Talking  
Tentokrát se přeneseme do Německa. Jde o 

dvoučlennou skupinu, jejíž členové Dieter Gunther Bohlen a 
Bernd Weidung se poprvé setkali při spolupráci v roce 1983. 
Dieter se o rok později zeptal Bernda, jestli s ním nazpívá píseň 
You´re My Heart, You´re My Soul“,na což Bernd odpověděl 
kladně. Na začátku roku 1985 s ní pak vystoupili v televizi, 
netušili tehdy, že je zanedlouho proslaví. Od roku 2003 se však věnují sólovým drahám.    



Životní filozofie 

Jak narcistická porucha osobnosti vzniká? 
Musíme se vrátit zpět v čase. Velký význam má přijetí dítěte matkou. Pokud jej není 

schopna dostatečně přijmout prostřednictvím projevů lásky, láskyplných pohledů a doteků, 
může být dítě ohroženo vznikem narcistické poruchy osobnosti.  

Mnohdy dítě prožívá i zahanbující zážitky prostřednictvím rodičů. Často slyší: „Nejsi 
dost dobrý, neumíš nic, nedokážeš nic, nezvládneš nic...“. Dítě, aby jej nezaplavil a nezničil 
vztek, musí tuto emoci od sebe oddělit. 

Jak se narcistická porucha osobnosti projevuje? 
U člověka, který trpí narcistickou 

poruchou osobnosti, se nedostavuje vnitřní 
pocit vlastní hodnoty. Proto má tendence se 
povyšovat nad ostatní, vyžaduje od okolí obdiv 
a zájem.  

Tito lidé jsou neschopní vcítit se do 
někoho nebo něčeho. Neumí přijímat kritiku, 
přetvařují se. Prezentují se jako jedineční a jsou 
přesvědčeni o své výjimečnosti. Často se 
pohybují ve svých fantaziích o úspěchu, lesku, 
kráse a ideální lásce. Vyžadují neustálou 
pozornost a obdiv. Uvnitř jsou zaměstnaní 
ZÁVISTÍ. 

Jsou u nich přítomny zážitky nikoliv 
prožitky. Snaží se s druhými lidmi 
MANIPULOVAT, používají je ke splnění 
svých cílů a touží druhé naprosto OVLÁDAT. 

Bývají často vzdělaní, pečliví, mají elán a mladistvý vzhled. 

Jak se narcistická porucha osobnosti léčí? 
Pomocí psychoterapie. Pracuje se skrze přijetí své zranitelnosti, vidění sebe sama 

takového, jaký jsem. Pracuje se na přijetí svých negativ, vzteku, zlosti, závisti a zášti. Jde o 
velmi náročnou léčbu, nejen pro pacienta, ale také pro terapeuta.  

Dále terapie směřuje k tomu, aby se pacient naučil odhodit své obranné zbraně a 
proměnil je v pluh, který zkypří půdu pro přijetí nových věcí. Je třeba vzdát se nerealistických 
požadavků a smířit se sám se sebou i s ostatními.  

Pacienti se učí být velkorysí a tolerantní. Velmi těžká fáze je také práce na vztahu s 
matkou. Zásadní je, aby pacienti našli svou druhou polovinu duše se schopností vciťování se 
do druhý, SOUCÍTĚNÍ A LÁSKY.                                                                                                                                       

Nikol Vilímová 
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Vztahy a jiné závislosti 

Bydlela jsem s mamkou a sourozenci na malé vesnici a do 
školy jsem jezdívala autobusem do Hodonína. Bylo mi třináct, znali 
jsme se od malička a vždycky se mi moc líbil. Když si ho dnes 
vybavím, okamžitě si vzpomenu na jeho zářivě zelené oči. Jmenoval 
se Marian, byl o dva roky starší než já a chodili jsme do stejné školy.  

Stalo se to večer a vzpomínám si, že hustě pršelo. Sešli jsme 
se náhodou na autobusovém nádraží. V té době jsme spolu ještě 
pořádně nechodili, byli jsme spíš kamarádi, ale už tehdy mě 
přitahoval a byla jsem do něj zamilovaná až po uši. 

Právě jsem se vracela od kamarádky, když mě Marian uviděl. 
S úsměvem za mnou přišel na nástupiště autobusu. Chvíli jsme si 

povídali, zakouřili jsme si a na rozloučenou mě políbil. Polibek byl z jeho strany zkušený z té 
mojí nesmělý a neumělý. Myslím, že jsem ho dokonce poslintala. Bušilo mi srdce a myslela 
jsem jenom na něj.  

Danča Malíková 

 

Všechno to začalo v roce 2018 v klubu, kde mi 
kamarád dal tak zvané „emko“. Chodila jsem mezi své lidi, 
kteří brali pervitin, extáze, hulili a pili alkohol… vždycky mě 
zajímalo, co cítí po užití těch různých drog, ale nejvíc mě 
zajímal pervitin… proto jsem ho také zkusila na jedné akci, 
potom to se mnou šlo už z kopce dolů… ale milovala jsem 

ten pocit, že mě nic netíží, nikdo a nic nezajímá.  

Bylo to úžasný, proto jsem na akce začala chodit častěji. Začala jsem brát víc a víc a 
také jsem zkoušela i jiné drogy např. tripy, extáze, apod. Bylo mi vždycky fajn. Brala jsem v 
podstatě cokoliv, co mi přišlo pod ruce a stala se drogově závislá. Na jedné akci jsem si dala 4 
extáze a pak šla na byt, kde jsme dál pili a co hodinku dávali čáru perníku. Bylo mi fajn až do 
té doby, než jsem omdlela.  

Nic moc si nepamatuju. Asi jsem si myslela, že umřu. Asi jsem mohla umřít. Asi mi 
nikdo nevěří, kolik jsem toho měla v sobě a asi si toho tolik už nikdy nedám. Původně jsem 
napsala, že od té doby si dávám od drog odpočinek. Znamená to, že až si odpočinu, začnu 
znovu? Nevím, asi ne, nebo ano, uvidíme.  

V osmičce člověk asi neví vůbec nic. Nemá tušení, co chce dělat, bouří se proti tomu, 
co by měl dělat a často musí dělat to, co je mu nejvíc proti srsti. Zítra se možná rozhodnu, nebo 
příští týden, měsíc, rok …………………………..        



Mezilidské vztahy 

Bývalý pan ředitel 
Nedávno nás opustil náš milovaný ředitel, kamarád a úžasný člověk Tomáš Polák 

(Tomino). Ředitelem se stal loni v září, po odchodu pana Jiřího Klašky a hned si získal naše 
srdce. Po dobu jeho "vlády" jsme se měli moc fajn, třeba když na konci školního roku přijel 
Jakub Děkan, všichni jsme s ním zpívali a bylo to super. Skvělé s ním byly také hodiny hudební 
výchovy, protože se nejednalo o běžnou výuku, ale čas trávený se skutečným zpěvákem. Navíc se 
nám všem děvčatům moc líbí, zkrátka je to fešák (super chlapík). 

 Takže bylo velkou ránou, když jsme se dozvěděli, že v roli ředitele končí. Dokonce 
některé z nás brečely. Že Tamaro, Simono! Naštěstí následovala skvělá zpráva, že se v březnu 
zase vrátí, tentokrát coby etoped. Sice je nám líto, že už se nebudeme svěřovat s problémy panu 
Kučerovi, ale myslím, že Pan Polák ho skvěle zastoupí. 

Danča Malíková 

    V Z P O M Í N K Y 
  



Životní styl 

Vanessa Stojková 

Štíhlá neznamená zdravá 

Závidíte kamarádce, že je štíhlá, přestože jí všechno, zatímco vy se kolem sladkého jen projdete 
a už máte dvě kila nahoře? V první řadě mějte stále na paměti, že štíhlá postava nutně 
neznamená lepší zdraví. A za druhé: hubená kamarádka má zase jiné mindráky, třeba vám 
závidí husté vlasy nebo větší prsa. 

Hubne ten, kdo se má rád 

Chovejte se samy k sobě tak, jak byste chtěly, aby se k vám chovali i ostatní. Snažte se vyhnout 
nadávkám, pocitům viny, bezmoci. Nechoďte do společnosti, která vám není příjemná, 
nenavštěvujte restaurace, bistra a fast foody, o kterých víte, že nejsou pro vaši štíhlou linii 
vhodné a vy tam budete jen pokoušet svou vůli. Jednoduše řečeno: snažte se na sobě najít to 
hezké a vyhýbejte se nepříjemným situacím i lidem. Uvidíte, že se budete brzy cítit mnohem 
lépe! 
 

Jak být pozitivní když hubnutí jde pomalu? 

Pomalé hubnutí může být demotivující. „Určitě si někdy říkáte, že vás to stojí tolik práce a 
přemáhání, a je to vlastně k ničemu. Vraťte se k tomu, jaký je váš cíl. Čeho chcete dosáhnout? 
Přestavte si váš vysněný výsledek. Mějte kolem sebe kamarády, kteří vám pomohou a podpoří 
vás. Sledujte oblíbené osobnosti, které vás mohou inspirovat. Připomínejte si, že to děláte pro 
sebe, vždyť zdraví máte jen jedno! A to, že se po čase zase dostanete do starých džín, už je jen 
příjemný bonus.  

Shodit kila chce trpělivost 
Při snaze zhubnout je zcela zásadní trpělivost, a také pokora ke svému tělu. Že určitá dieta 
pomohla zhubnout vaší kamarádce, neznamená, že bude působit i na vás. Jinak vám funguje 
metabolismus, máte rozdílné proporce a také odlišný denní program. Neházejte proto po 
prvních neúspěších flintu do žita. 

Kdy čekat výsledky? 

Když se začnete lépe cítit, začnete okamžitě i lépe vypadat. A díky tomu na sebe nenechají 
dlouho čekat ani výsledky. Při správně zvoleném jídelníčku a frekvenci cvičení půjdou kila 
dolů již po čtrnácti dnech. Pak je důležité to nevzdat a vytrvat. Ale psychika je nejdůležitější. 
Pokud ta správně nefunguje, nefunguje nic…  

 



Závislosti 

Vanesa Gáborová 

A   l   k   o   h   o   l 
Vliv na člověka:  

Každý člověk je jiný, a to jak fyzicky, tak psychicky, proto na něj alkohol působí různě. Vše závisí 
na jeho aktuální kondici, momentálním psychickém stavu, pohlaví, váze a množství vypitého alkoholu. 
Alkohol v lidském těle ovlivňuje koordinaci pohybů, působí na mozeček (což je část mozku). Při pravidelném 
užívání může vést k alkoholismu, tedy závislosti člověka na alkoholu.  

Mimochodem jde o nejzávažnější a nejrozšířenější formu závislosti. V tomto případě začne 
způsobovat řadu zdravotních problémů. Momentální euforický stav je sice příjemný, ale často se proměňuje 
ve stav depresivní. Při pravidelné užívání alkoholu zpravidla časem následuje těžké poškození jater. 
Alkoholici, jak víme, bývají   

I jednorázové nadměrné užití alkoholu může vyvolat smrt. Obzvlášť pokud se smíchá s nějakými léky 
nebo dokonce drogami. Člověk potom upadá do kómatu, z něhož se už nikdy nemusí vzbudit. Množství 
alkoholu v krvi se uvádí v jednotkách, kterým se říká promile. Jde o jednu desetinu procenta, tedy tři promile 
alkoholu v krvi znamenají, že v každém kilogramu krve daného člověk jsou rozpuštěny tři gramy čistého 
alkoholu.  

Podle množství alkoholu v krvi můžeme rozdělit opilost do následujících stádií:  

 Do 1 ‰ - Hovorná opilost – máme dobrou náladu, chceme si povídat a kamarádit 
se, ale už nemůžeme řídit auto.  

 Do 1,5 ‰ - Lehká opilost – stoupá naše sebevědomí a odvaha, cítíme euforii, maše 
motorika už je znatelně ovlivněna a prodlužuje se rychlost reakcí na podněty.  

 Do 2 ‰ - Střední opilost – projevují se poruchy koordinace a zpomalení 
tělesných pohybů, naše pozornost se rapidně snižuje. Zásadně se proměňuje nálada, 
může se zlepšit či zhoršit, s tím souvisí sklony k sebevraždě či agresivnímu jednání.  

 Do 3 ‰ - Těžká opilost – objevuje se blábolivá řeč, výrazné poruchy chování, 
psychické poruchy, možné zvracení a nejsme schopni samostatné chůze. 

 Do 4 ‰ - Vážná otrava – přestáváme reagovat na podněty a vnímat okolí, 
pomalu a mělce dýcháme, neobvyklé nejsou ani poruchy srdečního rytmu. V tomto 
stavu se zvyšuje riziko zástavy dechu a oběhu, tedy smrt. 

 Nad 4 ‰ - Smrtelná dávka – v tomto případě nastává kóma. Pro padesát procent 
lidí je smrtelnou dávkou 5 ‰ alkoholu v krvi. Ostatní vydrží více, viz první odstavec. 
Někteří trénovaní opilci jsou schopni i s vysokou hladinou alkoholu v krvi působit zcela 
nenápadně, v tom případě zjistíme jejich opilost až z dechové zkoušky. Nejvyšší hladina 
opilosti se pohybuje kolem 12 či 13 ‰.  

  

  



Pokus o detektivku či morbidní fantazie 

Nikol Vilímová a Jana Franková 

Vůbec ale vůbec netuším, jak začít. 
Prostě si představte tělo pohozené na zemi. Muž 
či žena, je to jedno. Pro tento příklad si 
vezměme třeba ženu ležící na neurčitém místě 
dle vašeho vlastního výběru. V mé představě 
jde o jehličnatý rozlehlý les.  

Pod ledovou peřinou mlhy leží tělo 
mladé, štíhlé, ne moc vysoké slečny s tmavými vlasy ulepenými od krve a dalších tělesných 
tekutin. Dívka leží téměř nahá v blátě na levém boku, s levou nohou nataženou, pravou lehce 
pokrčenou, přes níž spočívá levá ruka. Vypadá, jako by se natahovala směrem k severu. Pravá 
ruka se nachází u hlavy, kolem níž trčí do všech stran matné vlasy.  

Vše působí groteskně a téměř naaranžovaně. 
Dívka vypadá jako by špulila spodní ret a drze 
vystrkovala drobnou, neústupnou bradu. Oči má 
zavřené, rozseklé obočí a rozbitý nos svědčí o 
vrahově brutalitě. Někdo ji surově ubil, podle 
výrazu tváře cítila v poslední chvíli strach a 
beznaděj.  

Na krku se nacházejí modrofialové pohmožděniny, vypadá to, že byla také škrcena či 
rdoušena, tomu nasvědčuje i fraktura zadní části lebky. Na rukou lze vidět škrábance a ulomený 
nehet od zápasu. Za ostatními nehty je zaschlá krev, jestli jde o její vlastní nebo o pachatelovu, 
nevíme.  

Ale určitě se bránila, když ji znásilňoval a 
poté nebo možná při tom tloukl. Teorii o znásilnění 
podporuje roztržená podprsenka a kalhotky 
povalující se opodál. Kdo mohl spáchat takovýto 
zločin?  

Snad člověk bydlící v okolí, který neodolal 
pohledu na mladou pohlednou ženu. Nebo možná 

někdo, kdo svůj čin dlouho plánoval a hledal vhodnou oběť. Perverzní muž s vyhraněným 
vkusem a specifickými potřebami. Případně jedinec neschopný ovládat své touhy, který po akci 
svého činu lituje.  

Opusťme dívčino lehce zohavené mrtvé tělo 
a představme si v podobném duchu pachatele. 
Ovlivní nás nějaké stereotypy? Musí být vrahem 
obézní, vousatý, postarší kamioňák s promaštěnými 
řídkými vlasy, který pravidelně nasává pivo 
v nějakém poplivaném lokále a využívá služeb 
zoufalých prostitutek, neboť by o něj normální žena 
za žádných okolností nemohla mít zájem?  



Pokus o detektivku či morbidní fantazie 

Nikol Vilímová a Jana Franková 

Určitě nemůže být hezký, nemá smysl pro 
humor a tráví většinu času na cestách, takže jeho 
hygienické návyky dávno vzaly zasvé. Nemá 
samozřejmě dokonalou postavu, jak už jsme řekli, je 
obézní, ale nevnímá se tak. Sní o mladých, krásných 
dívkách, představuje si jejich pružná těla, oddává se 
fantaziím plných vášně a čeká na příležitost.  

Kdyby šlo o samce ve zvířecí říši, vyčkával 
by, až si dominantnější samci vyberou své samičky, 
začnou se s nimi pářit a on v nestřeženém okamžiku 
urve pro sebe nějakou kořist.  

Náš vrah ale nemusí být prasák z okraje 
lidské společnosti. Mohlo by jít na první pohled o 
slušňáka, třeba renomovaného právníka se 
vzděláním na nějaké evropské univerzitě, nebo ženatého učitele, který vychovává 
problematickou mládež, případně homosexuálního návrháře, pečujícího o mentálně 
postiženého bratra.  

Měl by být draze oblečený. V ručně šitém obleku, by 
vzbuzoval respekt a zřejmě i závist. Suverénně by se pohyboval 
v oblacích Chanelu a nikdy by nikoho nenapadlo ho z čehokoli 
podezírat. Doma či v práci by byl něžný, obětavý a tolerantní. Jeho 
pravé já by bylo pečlivě skryto pod nánosem společenského 
postavení, peněz a moci.  

Jeho největší zbraní by byla inteligence. Každý krok by 
promýšlel do největších podrobností, nic by nenechal náhodě. 
Symbolem jeho moci a dominance by bylo naaranžování celého 
místa činu jako v našem případě. Kochal by se svým dílem a cítil se 
ještě mocnější než ve svém profesním životě. Jako Bůh, který bere i 
dává, ale pokaždé motivován pouze svými osobními cíli.  

Takhle by si postupně vytvářel své rituály, puntičkářský a nepolapitelný. A s každým 
činem by rostlo jeho sebevědomí a chuť zkoušet nové, dosud nepoznané věci. Třeba by se z něj 
stal jednoho dne mimo jiné kanibal nebo nekrofil. Stříhal by svým obětem prameny vlasů 

přesných rozměrů a pletl si z nich 
náramky, lakoval jim každý nehet 
jinou barvou, nebo sbíral jiné, mnohem 
absurdnější suvenýry. Vyzkoušel by 
všechno, co vás jen napadne.  

A na sklonku života by třeba 
napsal knihu, kde se přiznává ke všem 
svým činům. Celý svět by se dozvěděl 
o jeho experimentech a veleúspěšném 
životě největšího sériového vraha 
všech dob.  
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