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Kultura v České republice
Jak naši kulturu formovala historie a kam v budoucnosti 

směruje?
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v rukou držíte třetí, a to poslední 
vydání školního časopisu Vyzvě-
dač tohoto školního roku. Toto 
číslo není oproti dvěma před-
chozím tak obsáhlé, to ale nezna-
mená, že na stránkách časopisu 
nenaleznete zajímavé články 
a nedozvíte se nové informace ze 
školy, či z každodenního života. 
Právě jednou z neodmyslitelných 
součástí našich životů je kultura. 
Kultuře se v tomto čísle věnuje-
me v článku Česká kultura: Je 
ještě vůbec česká? Pokud byste 
třeba na léto, ale i během celé-
ho roku, hledali kulturní vyžití 
v Pardubicích, určitě vám v hle-
dání pomůže naše Pardubická 
mapa kultury a událostí pro 
veřejnost. V  rozhovoru Na mi-
nutku s panem ředitelem jsme 
se pana ředitele zeptali nejen na 
otázky ohledně české kultury, ale 
také o končícího školního roku 
a  dalších plánů do budoucna. 
Během května proběhly rovněž 
praxe chemických tříd 3. roční-
ků. V dotazníku k praxím che-
mických tříd jsme se zeptali, jak 
se praxe respondentům líbily, 
jestli pro ně byly přínosné, ale 
i  třeba jaké chemické, analytic-
ké metody na praxích používa-
li. Tímto dotazníkem se ještě 
částečně odkazujeme na druhé-
ho vydání, kde jsme se zabývali 
českým školstvím. Neopomenuli 
jsme samozřejmě aktuality ze 
školy ani cestovatelské okén-
ko, kde ás tentokrát vezmeme 
do tajuplné Makaronésie. Dále 
v tomto čísle naleznete i články 
k projektům Erasmus a výjezdů 
studentů či zábavu na letní dny.

Věřím, že si toto číslo časopisu 
užijete stejně jako předchozí dvě. 
Za redakční radu Vám přeji krásné

letní prázdniny bez starostí a oproš-
těné od nervů. Příští rok se na Vás 
bude těšit nová redakční rada. Po-
kud byste měli zájem podílet se na 
tvorbě časopisu příští rok, stačí zajít 
za panem Ivanem Hudečkem, na-
psat e-mail nebo se zastavit v sou-
časné 3B.

Kontakty:
Redakční rada
vyzvedac2021@gmail.com

Mgr. Ivan Hudeček
hudecek@spsch.cz

šéfredaktor Marek Kalvoda
kalvoda19ma@zaci.spsch.cz
Instagram: @lordkalvoda

šéfgrafik Vojtěch Kudr
kudr19vo@zaci.spsch.cz
Instagram: @vojtech_kudr

Přejeme příjemné čtení, hezké 
slunné dny a mnoho úspěchů!

šéfredaktor Marek Kalvoda, 3B

Učitelský dohled
Mgr. Ivan Hudeček

Šéfredaktor
Marek Kalvoda

Redaktor
Ivo Mühlbach

Grafika 
Vojtěch Kudr
Adéla Míková

Zástupce za školní parlament
Jakub Klvaňa

Aktuality ze školy
4| Na minutku s panem ředitelem
6| Aktuality ze školy
7| Žáci chemické střední školy 
zachraňovali osoby z havarované-
ho vozidla
7| Žáci chemické průmyslovky 
pomáhají ukrajinským běžencům
8| Vyhodnocení dotazníkového 
šetření k praxím chemických tříd 
2022

Aktuality nejen ze školy
9| Stáž – University of Plymouth 
(Anglie)

Hlavní téma
10|Česká kultura: Je ještě vůbec 
česká?

Cestovatelské okénko
12| Makaronésie aneb perly 
severního Atlantiku

Umělecké příspěvky žáků
14| Adéla Míková – Something
14| Patrik Brudovsky – Yakii a Vaque
15| Vojtěch Kudr – Osamělý ostrov

Milí čtenáři, drazí spolužáci, 
vážení učitelé,

Obsah

Redakční rada



4 5

Pane řediteli, jsme téměř 
u  konce letošního školního 
roku. Jak byste ho zhodnotil?
Letošní školní rok byl výrazně 
normálnější než ty předchozí. 
Chodili jsme v podstatě nor-
málně do školy a žádné velké 
komplikace z hlediska covidu 
nenastaly. Tedy kromě toho, 
s čím jsme si v rámci možností 
poradili jak my, tak vy, že jsme 
průběžně zavírali a otevírali 
třídy. Řekněme, že tento rok 
proběhl standardněji. Uvidíme, 
jak budou vypadat maturity, 
protože letošní maturitní roč-
níky a ty příští budou covidem 
postiženy nejvíc. Chybělo jim 
nejvíce výuky. Vašich “před-
-před” maturantů se to dotklo 
tak, že měli nejdelší “svaťák”, 
3 měsíce byly spíš plus pro ně-
které nebo pro většinu. 
LoŇští maturanti přišli o kus 3. 
ročníku. Nynějších čtvrťáků se 
týkal druhák a třeťák. U násle-
dujícího ročníku je to prvák a 
druhák a  tam ještě uvidíme, co 
to všechno udělalo.

Jaké jsou plány do dalšího 
školního roku?
Plány by byly velké. Rekon-
strukce kuchyně se odloží 
doufejme jenom o rok. Z dal-
ších plánů se rozpohybovalo 
E-portfolio, které by mohlo být 
do budoucna docela zajímavou 
věcí. Mít veškeré dokumenty, 
které člověk ve škole nebo kde-
koliv jinde získal, po ruce, ulo-
žené na cloudu, takže se dají 
kdykoliv stáhnout, vytisknout 
a použít. Bylo by skvělé, kdyby 
se to povedlo i u všech ostat-
ních oborů. Plánem do další-
ho školního roku, začínajícího 
už vlastně letos, je umožnit 
žákům 3. ročníků Aplikované

chemie dodělat si výuční list, 
pokud cítí, že se dostávají do 
nějaké krize. Ta nemusí být 
spojená jen se studiem, ale tře-
ba i z hlediska rodinných kom-
plikací. Chceme to vyzkoušet, 
aby tu byla další možnost, jak 
chemiky, kterých není moc, 
zachránit pro chemii. Když si 
vezmeme, že v republice od-
maturuje třeba 400 chemiků 
v Aplikované chemii, tak závě-
rečky na učebním chemikovi 
dělá tak do 15 lidí za celou re-
publiku. Může to tedy být do-
cela cenný dokument, který 

by podnikům mohl ukázat, že 
toho dotyčného chemie baví a 
chce ji dělat.

Máte nějaké předběžné in-
formace o úspěchu letošních 
maturantů?
Písemky dopadly relativně 
slušně, asi to nikdy nedopad-
ne tak, že by to udělali všichni. 

Co se nenapočítá, to se neumí. Jak 
říkal náš matikář na střední ško-
le, jsou tři procenta matematicky 
geniální a nás zbylých devadesát 
sedm procent to musíme napo-
čítat. Slohy dopadly celkem sluš-
ně, angličtiny taky, tak doufejme, 
že ty ústní budou ta třešnička na 
dortu a že to bude bez problémů.

Toto letos poslední číslo jsme se 
rozhodli věnovat české kultuře, 
což je docela rozsáhlé téma. Co 
si pod tímto pojmem představí-
te?
To je opravdu široké téma, protože

tím se vlastně dostáváme jak 
k  té kultuře klasické, to znamená 
k  divadlům, filmu, hudebním 
produkcím a podobně, až po 
to, čeho si tak trochu neváží-
me. To je třeba česká kulturní 
krajina. Krásným příkladem 
je Broumovsko, ale možná to 
máme všichni i někde za pár 
mezemi, kdy ta krajina, když 

Na minutku s panem ředitelem
Kultura do všeobecného přehledu patří!

„Plánem do dalšího školního roku, 
začínajícího už vlastně letos, je 

umožnit žákům 3. ročníků Aplikované
chemie dodělat si výuční list, 

pokud cítí, že se dostávají do nějaké 
krize. Ta nemusí být spojená jen se 

studiem, ale třeba i z hlediska rodinných 
komplikací. Chceme to vyzkoušet, aby

tu byla další možnost, jak chemiky, kterých 
není moc, zachránit pro chemii.”

jí trochu pomůžeme, tak může 
vypadat úplně jinak. A když 
se podíváme do Rakouska, tak 
před třiceti lety jsme na tom 
byli výrazně hůř. Už se to tro-
chu lepší, ale pořád nám něco 
chybí. Kultura je obrovsky ši-
roký pojem. A co si přát do 
prázdnin z hlediska kultury? 
Abyste si užili kulturní před-
stavení, abyste tuhle možnost 
měli, protože česká kultu-
ra dostala tím covidem taky 
“nařezáno” solidně. Abyste 
cestovali, viděli něco nového 
a mohli ostatním říct, já jsem 
byl na tomhletom a  stálo to 
za to a když to půjde, tak na 
to jdi taky. Tímhle způsobem 
zaprvé si tu českou kulturu 
udržíme a na druhou stranu 
to pak může být o tom, že ne 
všichni chemici se budou živit 
jako chemici. Je jich x, kteří 
se věnují té kultuře a věnují se 
jí dobře a zvládají to naprosto 
precizně. Krásným příkladem 
chemika, který hraje, je herec 
Petr Nárožný.

Vnímáte naši kulturu jako 
důležitou součást našich ži-
votů?
Určitě. Já jsem tedy byl vy-
řazen z hudební výuky už 
ve školce (se smíchem), ale 
pravdou je, že aby člověk byl 
tvorem kulturním, měl by být 
propojeno i s oblastí sociál-
ní a vzdělávací. Ať už jsou to 
klasické hry v divadle nebo 
koncert vážné hudby nebo 
něčeho moderního. Nějakým 
způsobem nás to posunuje a 
člověk je tvor, který je sociál-
ní a potřebuje kontakt. Tohle 
je jediná šance, jak být sou-
částí nějakého většího usku-
pení, takže bez kultury to asi 
nepůjde a bylo by to asi smut-
né, kdyby to tak dopadlo.

A nakonec, mělo by se podle 
Vás dbát na českou kulturu 
ve výuce více, zvyšovat pově-
domí žáků o tomto rozsáh-
lém tématu? Nebo si myslíte, 
že je to v rámci předmětů, 
jako Český jazyk a Základy 
společenských věd, dostateč-
ně probírané téma?

Český jazyk a literatura, Zákla-
dy společenských věd, dějepis, 
to by měly být takové ty základ-
ní kameny. Ale ono se to všech-
no propojuje. Měli bychom 
pracovat na tom, abychom vás 
naučili myslet v souvislostech, 
abyste si to všechno propojo-
vali. Abyste dokázali využít 
informace z dějepisu v češtině 
nebo využít i informace, které

jste získali kdekoliv jinde, 
třeba v rámci toho koncertu. 
A  kdybyste to pak dokázali 
prodat třeba i u té maturity, tak 
by to bylo úplně o něčem jiném. 
My umíme obrovské objemy, 
zvládáme neskutečné množství 
dat, ale otázkou je, zda s nimi 
umíme dobře pracovat. A to je 
u té kultury a všeobecného pře-
hledu, do kterého kultura patří, 
neskutečně důležité.

Děkujeme za Váš čas a odpovědi

Příspěvek připravili
Ivo Mühlbach, Marek Kalvoda

Fotografie pořídil
Vojtěch Kudr

„My umíme obrovské objemy, zvládáme 
neskutečné množství dat, ale otázkou je, 

zda s nimi umíme dobře pracovat.”
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Žáci z oboru bezpečnostně-práv-
ní činnost pomáhali s úklidem 
prostor v Machoňově pasáži na 
Třídě Míru, kde aktuálně Úřad 
práce ČR poskytuje podporu 
uprchlíkům hledajícím zde útoči-
ště. Zapojili se také do pomoci se 
sbírkou papíru pro Ukrajinu, kte-
rou organizoval Člověk v tísni.

Dokumentárního filmového fes-
tivalu Jeden svět se zúčastnili žáci 
2. ročníků naší školy začátkem 
dubna. Festival je pořádán Člově-
kem v tísni a je zaměřen na lidská 
práva a boji proti jejich porušová-
ní. Žáci mohli shlédnout film Za-
tracená práce a poté se zúčastnili 
diskuze s  odborníkem na ruskou 
problematiku.

Již 5. ročník se konal 27. dubna ve 
sportovním areálu školy. Ve spo-
lupráci se Sborem dobrovolných 
hasičů Pardubice-Polabiny bylo 
pro soutěžící družstva připraveno 

několik disciplín včetně překáž-
kové. Nejlepší družstva získala 
možnost zúčastnit se Otevřené-
ho akademického mistrovství 
ČR v požárním sportu konaného 
4. a 5. května v Ostravě.

Soutěže v účesové tvorbě pořáda-
né on-line v Mariboru se zúčast-
nily i naše žákyně z oboru Ka-
deřník a Vlasová kosmetika. Přes 
velkou konkurenci odborných 
škol napříč Evropou se jim poda-
řilo dosáhnout významných úspě-
chů. Zdeňka Včeláková, ze třídy 

2K1, obsadila cenné 2. a 3. místo 
ve dvou kategoriích. Zuzana Po-
hanková z téže třídy se umístila 
na 3. místě v tvorbě účesů.

Do finále krajského kola se pro-
bojovalo i družstvo SPŠCH Par-
dubice. Po vytrvalém boji se sou-
peři z okresních kol díky skvělým 
výkonům zvítězili a obsadili 
1. místo

Naši žáci prezentovali SPŠCH na 
výstavišti v pražských Letňanech. 
Návštěvníci veletrhu mohli vidět 
nejnovější přístrojovou techniku, 
vybavení laboratoří a novinky 
z  oborů farmaceutická analýza 
nebo kontrola potravin. Žáci SP-
ŠCH představovali návštěvníkům 
obory naší školy a zaujali svými 
pokusy, které přitáhly pozornost 
mnoha zájemců.

Příspěvek připravili
Mgr. Ivan Hudeček, Marek 

Kalvoda, Ivo Mühlbach

Žáci se zapojili do pomoci 
uprchlíkům z Ukrajiny

Festival Jeden svět

Středoškolské mistrovství 
republiky v požárním sportu

Olympiáda mládeže
ve fotbale

Mezinárodní soutěž 
v tvorbě účesů

Veletrh Laborexpo Praha

Žáci chemické střední školy zachraňovali osoby z havarovaného vozidla

Žáci chemické průmyslovky pomáhají ukrajinským běžencům

Žáci třetího ročníku Střední prů-
myslové školy chemické Pardubi-
ce - oboru Chemik požární ochra-
ny, který je zaměřen na vzdělávání 
žáků v profesním směru hasič vý-
jezdové jednotky, absolvovali na 
počátku února plánovaný výcvik 
v části studia věnované vyprošťo-
vání osob z havarovaných vozidel. 
V  letošním roce se výcvik usku-
tečnil ve spolupráci s kolegou uči-
telem odborných předmětů part-
nerské střední školy z norského 
Trondheimu.

Specifikem letošního výcviku bylo 
v této souvislosti předání zkuše-
ností a dílčí nácvik problemati-
ky havárie vozidel s hybridním 
pohonem a elektropohonem, se 
kterými mají norští hasiči vzhle-
dem k pokročilému přechodu od 
spalovacích motorů k elektropo-
honům osobních vozidel rozsáh-
lé zkušenosti. Ačkoli byl výklad 
problematiky kolegou z Norska 
veden v anglickém jazyce, žáci 
se rychle zorientovali v odborné 
terminologii a celý jednodenní

Do pomoci ukrajinským uprch-
líkům, kteří hledají útočiště před 
důsledky ruské invaze u svých zá-
padních sousedů, se v Pardubicích 
zapojili také žáci Střední průmy-
slové školy chemické Pardubice. 
Kromě sběru starého papíru, je-
hož výtěžek bude odeslán na kon-
to humanitární organizace Člověk 
v tísni, nebo sbírky pro ukrajinské 
maminky s dětmi, pomáhali žáci 
oboru Požární ochrana při stěho-
vání nábytku a úklidu prostor na 
rohu Machoňovy pasáže na třídě 
Míru, které aktuálně využívá Úřad 
práce ČR k administraci a výpla-
tě humanitárních dávek ukrajin-
ským běžencům.

program rozdělený do dvou čás-
tí (teoretické a praktické) byl 
proveden v dynamickém tem-
pu s množstvím zodpovězených 
dotazů.

V rámci praktické činnosti se pro-
jevila také silná motivace žáků tře-
tího ročníku ukázat zahraničnímu
lektorovi co vše se již v rám-
ci studia naučili a jak pokročili 
v praktické činnosti při taktic-
ko-technických činnostech při 
vyprošťování. Norský lektor byl

Podle Mgr. Oldřišky Černé, ředi-
telky odboru NSD Kontaktního 
pracoviště Pardubice Krajské po-
bočky Úřadu práce ČR v Pardubi-
cích, byli žáci chemické školy při 
přípravě prostor nepostradatelný-
mi pomocníky. Nebytové prosto-
ry, ve kterých bývala donedávna 
kavárna, byly Úřadu práce ČR na 
dobu tří měsíců vypůjčeny Rozvo-
jovým fondem Pardubice, a.s.

Dalších osm čtyřčlenných skupin 
žáků oboru Bezpečnostně práv-
ní činnost pomáhala při zajišťo-
vání administrace humanitár-
ních dávek cizincům s dočasnou 
ochranou. Cizinci s dočasným

příjemně překvapen vysokou 
úrovní teoreticko-praktických 
znalostí českých studentů.

Výuka problematiky vyprošťování 
osob z havarovaných vozidel je za-
členěna do školního vzdělávacího
programu v tomto záchranářském 
oboru v několika ročnících a je 
součástí předmětů Technické pro-
středky požární ochrany, Řešení 
mimořádných událostí, Technic-
ký výcvik a Údržba požární tech-
niky.

vízem, kteří se zdržují na území 
České republiky, mohou na základě 
speciálního zákona v měsíci, v němž 
jim vízum bylo uděleno, čerpat hu-
manitární dávku ve výši 5 tisíc ko-
run. O tuto dávku lze žádat osobně 
nebo elektronicky prostřednictvím 
speciální aplikace. Žáci chemické 
školy pomáhali žadatelům z řad 
ukrajinských běženců nejen s uve-
denou aplikací, ale také s vyplňová-
ním formulářů, kopírováním ces-
tovních pasů či tlumočením. Denně 
toto pracoviště obslouží dvě až tři 
stovky takových žadatelů.

Příspěvky připravil
Mgr. Ivan Hudeček
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Stáž – University of Plymouth (Anglie)
Aktuality nejen ze školy

Vyhodnocení dotazníkového šetření k praxím chemických tříd 2022

Pokud jste studentem naší školy, tak 
už nejspíše tušíte, že v rámci studia 
můžete vycestovat na stáž v Anglii 
na University of Plymouth. Abych 
byl přesný, na School of Geogra-
phy, Earth and Environmental Sci-
ences. Jestli už vás někdy napadlo 
se jí zúčastnit nebo chcete jen znát 
podrobnosti o univerzitě, prostředí, 
ve kterém žijeme a kam všude se dá 
zde zavítat, jste na správném místě.

Za prvé si musíme říct, že jde převáž-
ně o stáž zaměřenou na analytickou 
chemii (část chemie, která se zabývá 
přesným složením látek). Pracuje 
se zde na velmi precizních zaříze-
ních jménem ICP-MS (hmotnostní 
spektrometrie s indukčně vázaným 
plazmatem) a ICP-OES (emisní 
spektrometrie s indukčně vázaným 
plazmatem). Obě tyto metody do-
káží měřit skoro všechny prvky pe-
riodické tabulky v nesmírně malých 
koncentracích. V dnešní době jsou 
velice potřebné a přínosné vědcům 
napříč vědními disciplínami. Vyu-
žívají je jak biologové, ekologové tak 
i například jaderní fyzikové.

Nejde jen o jediné dva instrumenty, 
se kterými se tu setkáme. V  rámci 
našeho studia na univerzitě se po-
díváme i do laboratoře, která se za-
bývá potravinami a jejich analýzou. 
Dokonce si upečeme vlastní chleba. 
Co se týče ostatních laboratoří, je tu 
spousta dalších možností. S největší 
pravděpodobností se podíváme i do 
celosvětově uznávaného Marine in-
stite, který je centrem pro výzkum 
věd o moři. V neposlední řadě bych 
rád zmínil laboratoř zabývající se ra-
dioizotopy různých prvků, kterou 
nás provedl Dr Rob Clough.

S Robem tu každý den pracujeme a je 
takovým naším mentorem pro všech-
ny věděcké aktivity. Jeho neotřelý

humor vás nenechá chvíli bez smí-
chu. Rád vtipkuje o biolozích a jejich 
„neadekvátních“ postupech při prá-
ci. Celkové prostředí a společnost na 
univerzitě je velice přátelské a přede-
vším obohacující. Jsou tu lidé, kteří 
opravdu dokáží namotivovat a vždy 
pomoci, když je potřeba. V rodině to 
není o moc jiné.

Bydlíme u skvělého pána jménem 
Maurice a paní Jacquelina Huddart. 
Oba jsou již v důchodu a přes den, 
co jsme my na univerzitě, většinou 
dohlíží na svá vnoučata. Pan Mauri-
ce sloužil u námořnictva na jaderné 
ponorce a paní Jackie byla zdravotní 
sestra. Můžete si jen domýšlet, jaké 
příběhy denně u večeře slýcháme. 
Když už jsme u té večeře, můžeme 
si trochu povědět, jak to chodí v zá-
moří. Většina lidí je zde zvyklá málo 
obědvat (říkají tomu packed lunch) 
a potom se pořádně najíst až večer. 
Na jídelníčku tedy nesmí chybět 
velice pestrá maso-zeleninová veče-
ře,  k tomu nějaký sladký nápoj a na 
závěr opravdu delikátní dezert. Ve 
městě je spousta míst, kde si podob-
né dobroty můžete také vychutnat.

Plymouth je přímořské město 
s mnoha možnostmi. Je tu spousta 
krásných parků a míst k posezení. 
Bezpochyby jedno z nejoblíbeněj-

ších je The Hoe s velkým majákem 
uprostřed. Jde o malou travnatou 
plochu u moře s velkým množ-
stvím restaurací. Pokud chcete vy-
razit za trochou vzdělaní, rozhodně 
nemůžete vynechat muzeum The 
Box, které je hned vedle univerzi-
ty. Uvnitř najdete krásné expozice 
z minulosti Plymouthu. Například 
věděli jste, že odsud vyplul Charles 
Darwin na své lodi HMS Beagle? Za 
další z perel je považováno Národ-
ní Mořské Akvárium nacházející se 
hned vedle Barbicanského pobřeží. 
Po cestě akváriem nemůžete minu-
tout různé podmořské formy živo-
ta. Patří sem obří žraloci, karety, po-
letující rejnoci a v neposlední řadě 
batikovaně barevné medúzy.

Tato stáž je pro nás rozhodně neza-
pomenutelná a životní zkušenost. 
Jsme moc vděční naší škole za pod-
poru, a to zejména paní učitelce Ing. 
Janě Šedové, bez které bychom tu 
nejspíš nebyli. Moc si této příleži-
tosti vážíme. Přináší nám to mnohé, 
a to nejen po stránce kariérní, nýbrž 
nás to rozvíjí i na úrovni lidské a ko-
munikační. Budeme moc rádi, když 
i další ročníky zde budou moci šířit 
naše dobré jméno.

Příspěvek připravil
Dominik Mareš

V průběhu května se žáci oboru aplikovaná chemie podívali do podniků, institucí či do zahraničí v rámci 
tzv. odborných praxí, které jsou pro tento obor ze zákona povinné a počítají se do výsledného hodnocení 
studentů v druhém pololetí. Studenti tak mají možnost nahlédnout do reálné firmy a jejího fungování, 
zjistit, jak se chemie opravdu dělá a jaké metody a instrumentace jsou dnes používané. Zeptali jsme se 
studentů, jak praxe hodnotí. Jedna z otázek se také týkala používané analytické metodiky a přístrojového 
vybavení. Data, která jsme rovněž poskytli vedení školy, mohou pomoci v modernizaci a vylepšení výuky 
na naší škole.

Z dat je vidět, že nejvíce prováděnou činností žáky byla chemická nebo fyzikální analýza v chemickotech-
nologickém průmyslu následována chemickou nebo fyzikální analýzou jiných vzorků než z průmyslu. 
Následovala biologická/mikrobiologická analýza a s tím spojené úkony, administrativní úkony a výzkum-
né úkony v rámci podniku či instituce. Zajímavé je, že chemickotechnologická syntéza látek, prodej nebo 
skladování chemikálií (kromě farmaceutik) či prodej nebo skladování farmaceutik nebyly zas tak frekven-
tované činnosti.

Nejvíce frekventované napříč odpověďmi byly spektrální instrumentální analýzy (28 odpovědí), násle-
dovala chromatografie (12) a volumetrie (12). Poté gravimetrická analýza (6), elektrochemická analýza 
(5) a nespektrální metody (4). Osmnáct respondentů analýzu neprovádělo. Minoritní odpovědi nejsou 
interpretovány.
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Kultura je pojem tolik široký, že 
objímá snad všechny proudy lid-
ské činnosti v opaku ku přírodě. 
Hranice mezi lidskou kulturou 
a přírodou je znatelná a předěl 
mezi přírodními jevy a projevy 
lidské kulturní činnosti je velmi 
ostrý. V širokém smyslu pojmu 
kultura si můžeme představit člo-
věka, jako člena společnosti, který 
se chová, jedná a jeho činnost je 
směřována právě společností, ve 
které žije. Lidská kultura se tedy 
předává z generace na generaci, 
ale i horizontálně, a je závislá na 
mnoha aspektech, jako rozdíl-
ných národností, etnik, geogra-
fických lokalit aj.. Rozhodně tak 
každý dokáže popsat například 
rozdíly mezi jihoamerickými in-
diány a příslušníky mongolských 
kočovných kmenů. Podíváme-li 
se ale na pojem kultura v užším 
smyslu, jedná se o souhrn projevů 
lidské tvořivosti v podobě literár-
ních děl, divadla, maleb, hudby, 
architektury, fotografie, ale i ná-
boženství, filozofie či konceptů 
vzdělávání. Jedno je jasné, kultura 
je napříč lidstvem rozdílná, ale má 
i mnoho společného. Z historické 
zkušenosti víme, že nás může spo-
jovat, ale i  rozdělovat. Kultury se 
postupem věků mísily, předávaly 
si určité prvky či vzorce, anebo se 
naopak ničily a byly zapomenuty. 
Co ale naše kultura? Jak je na tom 
kultura, kterou bychom s hrdostí 
mohli nazvat českou?

Jako českou kulturu bychom 
mohli označit všechny výše jme-
nované projevy lidské kultury, 
které byly vytvořeny národem Če-
chů (dalo by se ale říct, že i na úze-
mí dnešní České republiky nebo 
v českém jazyce). Už od pravěku 
území České republiky obývala 
různá etnika a národy, které se 

v podstatě až do raného středově-
ku měnily. Kmeny lovců mamutů 
počínaje, přes keltské a germánské 
markomanské kmeny až po časný 
příchod Slovanů v druhé polovině 
6. století. Stěhování národů tak 
probíhalo i na území dnešní České 
republiky a kultury se měnily jed-
na za druhou. Můžeme ale o pří-
chodu Slovanů mluvit jako o po-
čátku ryze české kultury? Jsme 
potomci těch původních Slovanů 
a držíme si tak i genealogicky ná-
rok na to říkat si, že český národ 
a kultura je ryze slovanskou? Pod-
le profesorky Šárky Pospíšilové 
z  Masarykovy univerzity v Brně 
je genetická variabilita českého 
národa v porovnání s jinými ná-
rody opravdu velká. Z mužských 
Y genetických haplotypů (v pod-
statě genografický profil v popu-
laci) víme, že kromě východoev-
ropského slovanského haplotypu 
(36%) je velmi zastoupen i  zá-
padoevropský románský (25%) 

a další tři, jako jihoslovanský, 
skandinávský a středomořský, 
mají zastoupení kolem osmi pro-
cent. [1] Z genetických dat je tedy 
vidět, že čistě původní Slované už 
tedy opravdu nejsme, a  to nám 
říká i naše historie. Lidské geny se 
mnohdy liší od etnicity.

Naše česká kultura byla v průběhu 
středověku a novověku mnoho-
krát ovlivněna kulturou okolních 
národů, kultury se prolínaly a růz-
ně mixovaly. Doba skoro čtyři sta 
let dlouhé nadvlády Habsburků 
nad Českým královstvím jsou 
toho skvělým důkazem. Vliv to 
mělo na všechny oblasti lidské 
umělecké činnosti, literaturou po-
čínaje a architekturou konče. Ov-
šem ryze česká kultura v této době 
zdaleka nezanikla. Český jazyk 
se udržel a s příchodem národ-
ního obrození české umění vy-
trysklo na povrch a došlo v pod-
statě k regeneraci české kultury.

Česká kultura: Je ještě vůbec česká?
Školství v České republice

Frekvence haplotypů v jednotlivých státech 

Zajímavé je, co se týče nábožen-
ství jako součásti kultury, že řím-
skokatolické křesťanství je v pod-
statě charakteristické pro celou 
střední a jižní Evropu.

Po vzniku první Československé 
republiky se česká kultura začala 
prosazovat ještě více a vlastenectví 
se stalo denním chlebem. Rozvoj 
tzv. prvorepublikového života je 
krásnou ukázkou toho, jak eko-
nomická prosperita a všeobecná 
euforie ve společnosti podpořila 
kulturu, zlatou éru českého umě-
ní. Tento rozvoj zcela uzemnila 
druhá světová válka a socialismus 
tomu rovněž nepřidal, protože 
volnému rozletu některým novým 
kulturním a uměleckým projevům 
bránil vliv SSSR se všemi podoba-
mi cenzury a kontroly. Udržování 
národní hrdosti a lidské kulturní

tvořivosti bylo ovšem v době so-
cialismu poměrně stabilní a lidé si 
českou kulturu často připomínali.

Dnes je česká kultura znovu na 
rozkvětu a historická, umělecká 
stopa českého národa vyplouvá 
zcela na povrch v novém světle. 
Faktem ale je, že zahraniční vliv, 
a to zejména zkomercionalizova-
né vyžití a spotřební život, který 
bychom mohli kategorizovat jako 
„americký“, má značné destrukční 
účinky na původní kulturu. Pro-
to je nutné vést mladou generaci 
k  udržování české kultury a kul-
turního povědomí. Je obecně zná-
mo, že mladá generace mnohdy 
nemá dostatečné povědomí o čes-
ké kultuře, a to je chyba, chceme-
-li si ve světě uchovat suverenitu, 
coby národ i stát. Proto poslední 
věty tohoto textu věnuji nabádání. 

Navštěvujme divadla, koncerty, 
čtěme (a to nejen českou literatu-
ru), zajímejme se o umění, archi-
tekturu, studujme svoji historii, 
choďme na hrady a zámky, do 
muzeí. Kultura potřebuje nás, a to 
nejen naše finance, které do ní in-
vestujeme, ale i náš zájem. Co by 
byla kultura bez nás a co bychom 
byli my, jako národ, jako lidstvo, 
bez kultury?

Příspěvek připravil
Marek Kalvoda 

Ilustraci mapy vytvořilala
Adéla Míková

Mapa kultury
Toto je kulturní mapa Pardubic. Vyznačuje kulturní památky, či místa, která stojí za to navštívit. Jak je již o Pardubicích známo, 
je to město perníku, dostihů a také motorek. Tyto symboly mají již dlouholetou tradici. Pardubice se pyšní také hrady a zámky. 
Přímo v srdci Pardubic sídlí renesanční zámek, Zámek Pardubice a v blízkém okolí hrad jménem Kunětická hora, kde přímo pod 
hradem je Perníková chaloupka. Pro milovníky divadelního umění stojí také zmínit, že na Náměstí Republiky leží Východočes-
ké divadlo Pardubice už od roku 1909. Významnou kulturní památkou je také Pernštýnské náměstí, které se může chlubit svou 
radnicí, Zelenou a Prašnou bránou. Další z významných míst jsou galerie, kdy nejvýznamnější z nich je Východočeská galerie.

[1] Genový mix Čechů je unikátní. Od 
ostatních se lišíme i reakcemi na léky, 
říká vědkyně. In: Aktuálně.cz [online]. 
neznámé: neznámé, 2019[cit.2022-05-
20]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.
cz/ekonomika/promeny-ceskych-regio-
nu/kdyz-stejny-lek-neni-ucinny-pro-v-
sechny-cesti-vedci-vylepsuj/r~d8df7a-
cafae911e988f50cc47ab5f122/
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Makaronésie aneb perly severního Atlantiku
Už jste slyšeli o Makaronéských 
ostrovech? Že ne? A co takhle 
Azorské ostrovy, Kanárské ost-
rovy, Kapverdské ostrovy nebo 
Madeira? To už vám určitě něco 
říká. Pojďme se společně podí-
vat do severního Atlantiku, kde 
se tyto krásy nachází.

Makaronésie, z řečtiny „šťastné 
ostrovy“, je oblast skupiny ostro-
vů ležících v Atlantickém oceánu 
západně od Afriky a Pyrenejského 
poloostrova. Já jsem v minulých 
dvou letech postupně navštívil 
Madeiru, Tenerife (hlavní ost-
rov Kanárů) a São Miguel (hlav-
ní ostrov Azor). Tyto ostrovy mě 
naprosto ohromily a ačkoliv mají 
mnoho společného  jako napří-
klad sopečný původ, protože celá 
tahle oblast je geologicky velmi 
činná, každý jsou vlastně úplně 
jiným rájem. Azorské ostrovy leží 
na rozhraní dvou litosférických 
desek, a to Severoamerické a Eu-
roasijské stejně, jako třeba Island. 
Madeira a Kanárské ostrovy pak 
geologicky náleží desce Africké. 
Podle geografického dělení spa-
dají

Azory pod Evropský kontinent, 
naopak Madeira spolu s Azory 
pod Afriku. Politicky patří Azor-
ské ostrovy a Madeira pod Por-
tugalsko a Kanárské ostrovy pod 
Španělsko.

Podívejme se nejdříve na Madei-
ru, ostrov věčného jara. Proč se 
mu tak říká? Madeiru omývá golf-
ský proud, jehož teplota ani v zimě 
neklesá pod 18°C. Právě takto sta-
bilní klima ostrova v kombinaci 
se srážkami, které nejsou na ost-
rově ojedinělé, tak činí z Madeiry 
ostrov věčně zelený. Bohatá flóra 
doplněná o faunu zahrnující i en-
demické druhy je vyhledávána 
cestovateli z celého světa, a to po 
celý rok. Zajímavé je, že členité 
pohoří pokrývající celý ostrov 
(nejvyšší hora Pico Ruivo 1862 
m. n. m) dělá přirozenou bariéru 
pro dešťové srážky. Velmi často 
se tak můžeme setkat s tím, že na 
severu je deštivo a větrno, kdežto 
na jihu se můžete v klidu opalo-
vat na pláži. Ostrov je také ráj pro 
vyznavače hikingu. Tracky v míst-
ních horách jsou lemovány uměle

Cestovatelské okénko
vybudovanými systémy koryt 
pro svod sladké vody z hor, které 
se nazývají levády. Právě ty do-
tvářejí atmosféru tohoto ostrova 
jako v pralesích střední a jižní 
Ameriky. Pro milovníky kultury 
je městečko Santana, kde jsou ke 
spatření původní stavby. Hlav-
ní město Funchal se rozkládá na 
ostrých úpatích kopců a toho je 
využito pro tradiční záležitosti, 
jako je jízda na slaměných saních 
po asfaltových silnicích. Platí zde 
jednoduché pravidlo, čím více při 
jízdě dolů ječíte, tím rychleji vás 
vaši vodiči nechají jet. Zajíma-
vostí je také místní letiště, které je 
prodlouženo na betonových pylo-
nech nad oceán, kvůli nedostaču-
jící délce původní dráhy.

Kanárské ostrovy leží od Madeiry 
jižně. Tenerife je rozlohou nej-
větší a nejlidnatější ostrov tohoto 
souostroví. Má ale i další nej. Prá-
vě zde se v národním parku Teide 
nachází nejvyšší hora Španělska, 
majestátní vulkán Pico de Teide 
(3 718 m. n. m.). Původní kalde-
ra vulkánu má na délku až kolem 
15 km. Právě v ní najdete úžasné 
skalní útvary vytvořené tuhnoucí 
lávou. Na vršek Pico de Teide vede 
strmý trail a proto je zde rovněž 
lanovka. Chcete-li se ale podívat 
do nejvýše položené kaldery, je 
třeba vstup rezervovat dopředu. 
Pozor! Vulkán je stále aktivní, a 
tak očekávejte sirné páry a horké 
prameny. Vidět zde můžete i Ev-
ropskou severní observatoř. Ov-
šem nejen národní park Teide je 
hlavním lákadlem ostrova. Kro-
mě jiného například na severový-
chodním cípu ostrova za hlavním 
městem Santa Cruz de Tenerife 
najdete vlhké deštné lesy, které 
byste nalezli v tropickém pásu. 
Stačí sestoupit několik výškových Madeira, pohoří ve středu ostrova

stovek metrů k hladině moře 
a  můžete si v klidu zaplavat v 
oceánu v chráněných zátokách. 
Co vás na ostrově rovněž zaujme 
je ukázka učebnicových rostlin-
ných pater a jejich složení mění-
cí se s nadmořskou výškou. I zde 
je flóra velmi různorodá a ostrov 
je zelený skoro celý rok. Zajíma-
vé je, že Tenerife bylo osídleno 
africkým kmenem Guančů (ber-
berové) už v 5. století před naším 
letopočtem.

Posledním a nejvzdálenějším os-
trovem od kontinentální Evropy, 
který společně v Makaronézii na-
vštívíme, je São Miguel, největ-
ší ostrov Azorského souostroví. 
Oproti dvěma předchozím ostro-
vům není ani tak hornatý a není 
zde ani aktivní sopka. Přesto mě 
tento ostrov uchvátil ze všech tří 
nejvíce. Kombinace travnatých 
luk, pasoucích se krav, zarostlých 
vulkanických kopců a oceánského 
obzoru na vás prostě udělá do-
jem. Jedním z největších magnetů 
je bezesporu pozorování kytov-
ců ve volné přírodě. V přístavu 
hlavního města Ponta Delgada si

stačí vybrat jednu ze společností, 
které provozují pozorovatelské 
lodě a vaše expedice může začít. 
Téměř na jistotu spatříte hejna 
delfínu, dokonce tak blízko, že 
si je ve skoku můžete pohladit. 
Nám se ale poštěstilo i mimo se-
zónu spatřit větší kousky, jako 
je třeba plejtvák myšok. Běžně 
jsou zde k vidění i největší savci 
světa, jako je plejtvák obrovský. 
Úžasnými krásami se chlubí zá-
pad ostrova. Kolosální kaldera 
Sete Cidades má ve svém nitru 
mnoho azurových jezer. Stačí 
najít jen nejlepší místo pro vý-
hled na tuto krásu a garantuji 
vám, že zůstanete stát ochrome-
ni úžasem. Dalším zajímavým 
místem ostrova je Furnas. Malé 
městečko ve středu ostrova leží 
na někdejším aktivním strato-
vulkánu, ale i dnes zde najdete 
opravdu výrazné stopy po geo-
termální aktivitě. Toho se zde 
využívá i k přípravě tradičního 
pokrmu Cozido původní ces-
tou. Jednoduše naházejte do 
hrnce co chcete (zelí, fazole, 
brambory, mrkev, tuřín, rýže, 
kuřecí maso, vepřová žebírka,

slanina, vepřové ucho a klusáky, 
různé části hovězího masa, uzené 
klobásy, tunu pasty z papriky, sko-
řici a pepř), uzavřete a uložte to na 
několik hodin do děr v zemi, kte-
ré jsou vyhřívány geotermálními 
proudy a pak jen degustujte. Vy-
zkoušet cozido jsem ale razantně 
odmítnul. São Miguel je také je-
diným evropským místem, kde je 
pěstován čaj. Místní plantáže lze 
samozřejmě navštívit, stejně tak 
i  malou fabriku. Jestli jste se ně-
kdy chtěli podívat na konec světa, 
tak vám mohu doporučit maják 
na Arnel pointu. Právě zde jsem 
měl pocit, že se oceán na obzoru 
lomí na ostré hraně zeměplochy 
a padá do neznáma. Tento ostrov 
má jednu jedinečnou vlastnost. 
Stačí vyběhnout za jakoukoliv 
vesnici či městečko a najdete tře-
ba vodopád, azurové jezírko nebo 
horký pramen.

Pokud byste se chtěli do Makaro-
nézie podívat, na velkých ostro-
vech není problém si zapůjčit auto 
a ostrovy si tak můžete v klidu 
procestovat dle svého. Další ost-
rovy této oblasti jsou svým způso-
bem ještě kouzelnější, protože ne-
jsou cestovateli tak protěžovány. 
Zejména na Azorech, kde ale i na 
São Miguel nebyl téměř nikdo.

Příspěvek připravil a cestoval
Marek Kalvoda 

Fotografie pořídil
Marek Kalvoda

Tenerife, Pico de Teide, nejvyšší hora Španělska
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Umělecké příspěvky žáků

Something
Adéla Míková

Vique
Patrik Brudovský

Yakii
Patrik Brudovský

Osamělý ostrov
Vojtěch Kudr
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PŘIDEJ SE K NÁM
Baví tě psát, tvořit literární díla,

fotografovat, kreslit?
Přidej se k nám do redakční rady
a podílej se na tvorbě časopisu 

VYZVĚDAČ!

Napiš nám na e-mail:
vyzvedac2021@gmail.com

nebo se zastav osobně ve 3B


