
Žilina – stáž 
Na podzim bylo vybráno osm žáků, 
včetně mě, pro stáž na Slovensku. 
Jednalo se o čtrnáctidenní stáž 
v Žilině. 

Z České republiky jsme odjížděli 
dvanáctého listopadu a jeli klasicky 
vlakem. Dorazili jsme do Žiliny, nasedli 
na autobus a jeli na internát, který byl 
hned vedle Střední školy požární 
ochrany. Na této škole nás čekal 
dvoutýdenní pobyt. Večer nám ukázali 
naše pokoje. Sranda začala 
až následující dny. 

Budíček hned brzy ráno, pochodovaní 
a pak výuka. Avšak nebyla v lavicích... 
byla to přeci stáž, tudíž šlo o praxi. 
Hasiči, kteří nás měli na starosti, nám 
ukazovali, co jsme znali i neznali. 
Co nám bylo známo, nám pomohli 
ještě více procvičit. No a co nás ještě 
nikdo neučil? To nám ukázali. 
A pak jsme to sami zkoušeli. Každý 
den byl jiný program. Nebyl den, 
kdy by se něco opakovalo.  

Například jsme si vyzkoušeli, 
jak se pracuje s pneumatickými vaky 

a vyprošťovacími nástroji, 
první pomoc, použití různých typů 
proudnic, zásah na nebezpečnou látku 
nebo průzkum. Opravdu se nedá říct, 
že bychom se nudili. Jen víkend 
byl poněkud volnější. 
To se zorganizoval výlet do hor.  

Každopádně to byly užité dva týdny, 
i přestože byly náročné. Když 
jsme odjížděli, každý měl smíšené 
pocity. Každý už chtěl domů, 
ale zároveň taky zůstat. Možná 
zase za rok.  

DD 

1. Železná Studnička

Rovnako ako v minulosti aj dnes patrí 
Železná studienka k jednej 
z najvyhľadávanejších 
a najobľúbenejších prírodných lokalít 
v bezprostrednom okolí Bratislavy. 
Okrem prírodných hodnôt ju k tomu 

predurčuje dobrá dostupnosť 
motorovou dopravou, ako aj bicyklom 
či pešo. Lokalita je tiež križovatkou 
a východiskovým bodom viacerých 
turistických a cyklistických chodníkov. 

2. Horský park

Na rozdiel od ostatných bratislavských 
parkov, Horský park je špecifický tým, 
že sa nachádza prakticky v strede 
mesta a pritom disponuje takmer 
nedotknutým prostredím a pôvodnou 
flórou a faunou. Dnes k parku patrí 
neodmysliteľne aj historická horáreň 
Horský park, ktorá sa stala 
vyhľadávaným miestom odpočinku, 
stretávania sa ľudí a originálnym 
kultúrnym centrom Bratislavy. 
Jej súčasťou je aj záhrada s detským 
ihriskom a Libresso s vynikajúcou 
kávou a tradičnými bratislavskými 
orechovými a makovými rožkami. 
V lete sa tu konajú rôzne 
kultúrno-spoločenské podujatia. 
Horáreň zrenovovala a pre verejnosť 
ju otvorila nadácia Horský park, ktorá 
sa výrazne zasadzuje 
aj o ochranu a zmysluplné vyžívanie 
Horského parku v dnešných dňoch. 
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TOP 3 lokalíty 
v Bratislave 
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3. Sandberg

Sandberg je významná 
paleontologická lokalita neďaleko 
Devínskej novej vsi. Je súčasťou 
Národnej prírodnej rezervácie 
Devínska Kobyla. Lokalita bola 
objavená pri ťažbe piesku. Sandberg 

tvoria horninové zvyšky treťohorného 
mora. Na Sandbergu sa našlo okolo 
300 druhov skamenelín ulitníkov, 
lastúrnikov, ježoviek, hubiek, 
dierkavcov, ale aj väčších morských 
a suchozemských živočíchov. 
Boli tu nájdené početné zuby žralokov 
a kostnatých rýb, pozostatky 

korytnačiek, stavec veľryby, fragmenty 
kostier, tuleňa, nosorožca srstnatého, 
jaskynného medveďa a vtákov. 
Dnes toto miesto slúži ako rekreačná 
oblasť pre domácich a aj turistov. 
Oblasť je vyhlásená za národnú 
krajinskú oblasť najvyššieho stupňa. 

PB 

Rozhovor 
Dne 21.12. 2017 se na naší škole konala další nezapomenutelná akce s názvem Mount Everest. Mnoho z Vás se jí jistě účastnilo a Ti, 
kteří ne, o ní určitě slyšeli. Ti nejodvážnější z nás se dokázali poprat s 20 688 schody, ale vítěz byl pouze jeden. Ten doběhl na vrchol 
v nejrychlejším čase (4 hodiny a 38 minut). A jako správné zpravodajství jsme našeho vítěze nezapomněli vyzpovídat. 

Jelikož je možné, že tě mnoho lidí 
nezná, měli bychom začít 
u tvého jména… 
„Moje jméno je Matěj Dvořák.“ 

V jakém jsi ročníku? 
„Ve 2PO. Studuji požární ochranu.“ 

Trénoval jsi nějak speciálně 
na tuto akci? 
„Tuto otázku jsem čekal. Tak 
abych pravdu řekl, tak vůbec nijak.“ 

Děláš nějaký sport? 
„Tak dělám atletiku. Běhám, téměř 
každej den. Vytrvalost. A pak různě 
co se naskytne - jezdil jsem na kole, 
závodil jsem na běžkách, kajak a tak.“ 

Stoupali s tebou nahoru nějací tví 
kamarádi? 
„Plné schodiště bylo mých kamarádů.“ 

Je něco, co ti pomohlo při výšlapu? 
„Pomohli mě určitě spolužáci, kteří tam byli se mnou celých 5 hodin, za což jim velice děkuju, pak kamarádi a prostě každej, kdo 
mě čímkoliv…“ 
Matějova kamarádka: „Kdo ti uhnul na schodech, viď?“ 
„No, tak to taky jako, ale prostě každej, kdo mi řekl: „Pojď do toho,“ nebo kdo se na mě usmál. Já řeším, když se na mě někdo 
usměje... a to právě mě taky hodně pomohlo. A pak taky třída druháků bezpečáků.“

Co tě vedlo k tak dobrému výkonu? 
„Tak určitě fanoušci mě hnali, ti mi hrozně pomáhali, ostatní na schodech – když jsem někoho přeběhl tak mě to ještě víc nakoplo 
a taky ještě čas do pauzy.“ 

Jaká byla tvoje největší překážka? 
„Tak to je těžká otázka… šel jsem takhle po stráni a najednou se mi do cesty připletou 2 další turisti s lanem a já uvízl a ztratil tam 
celých 5 sekund.“ 
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A ještě někdo konkrétní? Někdo z učitelů?
„Ano, určitě bych chtěl zmínit paní učitelku Kácovskou, za jejíž podporu jí velice děkuju. Také pan učitel Bolech mě podporoval.“
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V jakých minutách to pro tebe byla „krizovka“? 
„Jo, tak to si dobře pamatuju. Bylo to okolo 3. hodiny. To bylo před 2. přestávkou. To jsem si fakt říkal, že to začnu chodit, 
ale překonal jsem to a zůstal u běhu.“ 

Jaký jsi měl pocit když jsi „došel” na vrchol? 
„Říkal jsem si: „Škoda že už je konec,“ ještě bych klidně šel a samozřejmě pocit výbornej… v tu chvíli jsem si to ani jako 
neuvědomoval, až mi gratuloval pan ředitel, Yetti a spolužáci.“ 

Teď tu pro tebe mám velmi zajímavou otázku, která svačina je podle tebe nejlepší pro horolezce? 
„Horolezci jedí především sušené maso, ale já tu jedl hodně mandarinek, energetické gely a hlavně je důležité pití. Hlavní je prostě 
jíst a pít.“ 

Na vyhlašování výsledků jsi dostal věnec s buřty. Prozradíš nám, co jsi s ním udělal? 
„Ten jsme měli v neděli doma na oběd.“ 

Dobře a líbila se ti akce Mount Everest? 
„Určitě a těším se na příští rok.“ 

Jo, to jsem se tě chtěla zeptat… pokud by byla tato akce i příští rok, můžeme s tebou, jako s obhájcem titulu, počítat? 
„Na 110 %, určitě tam budu.“ 

Co bys doporučil dalším případným výhercům? Jaký postup by měli použít? Co bys jim vzkázal? 
„Pokud mě chcete porazit, celou dobu běžte. A co bych jim vzkázal? Určitě to zkuste, je to jedna z těch nejlepších akcí tady na škole 
a ten pocit vítězství je nezapomenutelnej.“ 

KV 

Ohře 
Řeka tekla 

Řeka něžná 
Děva svléklá 
Světoběžná 

Dálkou tichou 
Dálkou svůdnou 
Oděna pýchou 
Neschůdnou 

Snila dlouze 
Snila v jaru 

O velké touze 
O rozmaru 

Moudře mluví 
Moudře plyne 
Doufej muži 
Že nezahyne 

Hledá sestry 
Hledá moře 
Život pestrý 
V nepokoře 

Snídá hvězdy 
Snídá vjemy 
Klenot lesklý 
Nezkalený 

Pojď ke mně 
Pojď blíž 

Sílu země 
Pocítíš 

Kdo nespatřil, neuvěří, 
najde slova jenom stěží. 
Nad krásou němých vln, 

srdcem v rytmu a něhy pln 
své tělo řece svěří. 

VCH 

Opravdová 
báseň 

Báseň, jak se může zdáti, 
má svůj řád a pravidla, 

však první pohled může másti, 

neb tento verš se nerýmuje. 
Vskutku, není o čem. 

Jakmile slova letí v řádky, 
brambory, zasazené verše, 

absorbuje do pohádky, 
škrty, jasné rešerše… 
Vskutku, není o čem. 

Vzletným písmem mysl svou 
vměstnat do slok hubených, 

figury a tropy řvou, 
tetrahydrogenboritan sodný(ých). 

Hou, hou! Není o čem. 

Příběh to byl velkolepý, 
smích byl také, slzy tekly, 

víno prýštilo skrz sudy, 
hrály housle, hrály dudy. 

Vskutku není o čem. 

Slavilo se po tři noci, 
nevím, jestli budu moci 

pokračovat, au, au, to bolí moc. 
Zdravím básníky, ehm… dobrou noc. 

No, vskutku, není o čem. 

KL 
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Podej mi šťastnou 
„A jak to vypadá?“ vyhrkla ze sebe. 

V odpověď jí přišel chlapecký přemýšlivý hlas. „Je to... představ si, jako když jsi v horkém létě na pouti. Všude spousta vůní a různých                        
smradů od spálenejch bramboráků až po trdelníky,“ odmlčel se na chvíli, chytil se rukou za bradu a opět vzhlédl výš. „Ale ty projdeš                       
kolem všech štamgastů a koupíš si vatu. Představ si, jak ji trháš mezi prsty. Jak je jemná, jak se vlákna oddělují... cítíš ten slabounký                        
tah? Dále si představ, jak ti mizí na jazyku, když si na něj kus položíš. Ta chuť. Ta chuť má barvu. Přemýšlej...“ Klečel vedle ní. 

Svraštěla obočí, víčka tiskla k sobě, obě ruce zvedla a prsty si přiložila na spánky. Otevřela pomalu oči a po chvíli hledění se začala 
usmívat, ruce spouštěla dolů. „Může být barva... sladká?“ otázala se zasněně. „Proč by nemohla být?“ dodal klučina s úsměvem 
v hlase. „Barva může být studená, chutnat hořce, můžeš se o ni spálit!“ pokračoval vášnivě. „Může tě však ohřát, příjemně štípat na 
jazyku, zchladit tě v horkých dnech, třeba jako na té pouti!“ Na chvíli dala rty k sobě, jen aby polkla, a koutky se jí rozlétly poté znovu, v 
jednom okamžení, opět se zadívala do širých oblak. Udivila se.  

„Jak to, že toho tolik víš?“ zeptala se s otočením, hleděla jeho směrem, zvědavě tónila. „Hele, některý věci si kluci nechávaj                     
pro sebe...“ s těmito ne moc rozvážně volenými slovy, které vychrlil jedno za druhým, ji štípl do žebra, načež lehce vyjekla                   
a zachichotala se. Chvíli bylo ticho, pak ona pomalu, velice nerychle zvedala ruku k němu a on jistojistě nejistě zčervenal. Dotkla se ho                      
na tváři a její úsměv se náhle stal šibalským. Než však chlapec si stihl uvědomit, co se chystá, bylo pozdě. „Tak tohle se dělá křehkým                         
dívenkám, ty hulváte?“ drapla ho prsty za tvář, jako to dělávají babičky vnoučatům a zatáhla. Klučina zamručel, chytil jí ruku a odtrhl ji.                       
Usmíval se, i když to pálilo. „Tohleto...“ než to dořekl, vystřelil rukama k ní. „... nebylo férový!“ s těmito lamslovy začal šimrat slečnu                       
tam, kde by si ani náhodou nepředstavila, že by se jí mohl nějaký chlapec dotýkat! Jeho doteky na jejích žebrech jakoby byly                      
nástrojem, jehož zvukem je smích. Byl to úžasný muzikant, v jejích očích roztomilý chuligán. 

„Co... to je... za způsoby!“ házela slova mezi smíchem. Zajíkala se, oči jí smíchem zvlhly... „Na dámu... se musí s citem!“ rozesmál                      
se vlastní ironii. „Víš, jak jsou takový ty pytlíčky, ve kterých máš ten praskací kyselej prášek, jak lechtá na jazyku? Takovou barvu                     
teď máš ty!“ 

Ustupoval s lechtáním, ale pořád oba s chichotáním byli blízko u sebe. Teď seděli jeden naproti druhému. Dívka se k němu naklonila 
a on čekal útok, a tak jí ruce chytil. Ona ale netlačila, podíval se jí do obličeje a uviděl pouze zkouslý ret, bez úsměvu. Pomalu 
jí zápěstí pustil a její paže proklouzly pod těmi jeho a ona ho objala, tiskla ho na sebe, hlavu mu zabořila do ramene. 

Po nějaké době, když ho pustila, neodvážila se mu podívat do tváře. Rychle se otočila, přisedla si vedle něj a složila svou hlavu do jeho                         
klína očima vzhůru. Zvedla levou ruku a podél jeho hrudi se mu prosmýkla ke krku, dala mu dlaň na zátylek a prsty zajela do vlasů.                         
Směřovala pohled chvilku na něj, poté zavřela oči. Pravačku natáhla nahoru a chvíli ji tam držela. Natahovala se ze všech sil. Chlapec                      
její snahu obdivoval, nejednou se snažil dosáhnout tam výš. Jenom zdvihnout paži, pohladit ten obzor. Ruka jí poté klesla na její hruď                      
a její levačka po notné chvíli málem spadla, ale chlapec ji zachytil a složil ji ke svému dvojčeti. Položil svou dlaň na její ruce a pravou                         
rukou jí odhrnul vlasy na očích a ten jeden, který se jí pořád držel u jednoho koutku. 

Neuběhly minuty, hodina hodinu minula. Spokojeně dřímala a on tu, už noc, nemohl usnout. Střídavě hleděl na ni a na nebe, 
kde namísto potrhaných mraků s modří v zádi, zel měsíc mezi nekonečnem a ještě dalekým neznámem. Hvězdy tančily 
na místě a on věděl, že i když se zdánlivě nehýbou, v dáli hoří ledem, nebo je pohlcuje studený oheň, či jsou z vlažného zářícího 
kamene, ze skla, z pevné rtuti, vše, vše tam je. 

On na rozdíl od ní vidí věci viditelné, ale ona v té věčné tmě, která jí byla dána, má štětec. A paletu jejího srdce naplňuje ten chlapec. 

Jeho poslední pohled, než usnul, poté, co ji přikryl svou mikinou, spočinul na ní. Poslední myšlenky, než myslel ve spánku na ni,                      
byly prosté, prostě nádherné. S úsměvem na ni mu klesala víčka. Naklonil se letmo jí políbil na čelo. 

Zítra ti povím, jak chutnají hvězdy, jak voní. Jaké jsou na dotek. Dotkneš se té barvy, ucítíš ji, ochutnáš. 

Jak... Jak vidíš ty barvy? Chtěl bych znát odpověď, ale tyhle věci zjistím ve tvém výrazu, ne slovy... 

FP 
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Pojednání o nadšených pisálcích aneb Jak to bylo doopravdy 
Začněme tedy hezky od začátku. Rád bych se zmínil o kdejakém umělci už z dob starověkého orientálního písemnictví, ale mám                    
dojem, že mi na to nezbude místo. Využiji tedy retrospektivu a posunu se vpřed, abych se vzápětí mohl odsunout opět vzad. 

Takže, jako první byl Bůh… nebo to byl výbuch? Já nevím, každý si říká to své a když k těm svým knihám neuvedou zdroje, jak máme                          
vědět, že je to všechno pravda a že si to nevymýšlí? Tak přeskočím až k literární skupině inženýra Mrkvičky (o jeho pochybně                      
získaném titulu bychom se mohli dohadovat věčně, ale o tom raději pomlčím). Nad výtvory členů této skupiny se již mnoho geniálních                     
mozků roztočilo na plné obrátky a donutilo jejich majitele přehodnotit dosavadní smysl svého života. Nutno podotknout, že některé                  
mozky se zastavily docela a nebylo je možno oživit ani s pomocí vyspělé technologie mimozemské civilizace nadmíru inteligentní rasy                   
delfínů. 

Takovou technologii mohl obyčejný smrtelník prve spatřit již na jeskynních malbách a to v podobě krvavě zbarvených                 
praturů – kognitivní rekonvalescence – už od pravěku známá také jako rána do hlavy. Už onehdá se používaly různé druhy                  
mechanismů jako třeba výše zmíněné zadupání praturem, nebo švih paží ze stoje vzpřímeného, čemuž dopomáhala významně                
vyvinutá páteř a palec na ruce v opozici, kterým mohl pračlověk uchopit těžkou sukovici, která snadno posloužila jako katalyzátor                   
uvolňující tupou bolest a ve větší míře i bezvědomí. 

Později po době železné se nástroje zdokonalily a byly prováděny lobotomie, při kterých se umělec mohl dostat sledovanému čtenáři                   
doslova pod kůži a zachytit jeho plynulý tok myšlenek. Při těchto chirurgicky nepřesných zákrocích však technologie značně                 
pokulhávala, neboť čím dál častěji docházelo bez       
zjevných příčin k úmrtí pacienta. Dosud si umělci        
vyloženě lámou hlavy nad tím, proč člověku       
selhávají životní funkce, když se jim otevře lebka. 

Zdá se, že na tuto otázku badatelé nebudou znát         
odpověď ještě dlouho, a tak si s radostí nad tímto          
podivným druhem umělců ponecháme rozum stát      
i nadále. 

KL 

White house 
Everyone knows, 

where he is waiting, 
a White burned house, 

of feeling in secret. 

Everyone's got, 
a thought about him, 

the white rebuilt house, 
of death and last breath. 

Everyone was, 
where he was not, 

the White lost house, 
felt love, anger, he felt both, 

like a human. 

JŠ 
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Školní plán 
Do lavice usedni, 

chápající výraz měj, 
občas ruku jen tak zvedni 

a hlavně se usmívej. 

Oční kontakt udržuj, 
to učitele přesvědčí, 

pár chytrých slov nastuduj, 
nebo se dej na modlení. 

Úkoly, testy, zkoušky,
učení do hodin ranních 

a pak stejně dostaneš pětky, 
tak na co se trápit? 

Napovídej potichu, 
neříkej žádnou lež, 

možná se pak vyhneš hříchu, 
a pochvalu dostaneš. 

Život studenta máš jen jednou, 
tak užívej let mladých, 

protože těm, kterým se léta sejdou, 
by je chtěli znovu zažít. 

KH 

Virgil – upíří kluk, část první 
Konečně zazvonilo. Virgil sebral batoh z pod lavice a hodil si ho na záda. Už chtěl vyběhnout ze dveří, ale zastavila ho čísi ruka. Otočil 
se a hledal, kdo to byl. „Kam spěcháš?“ zeptala se jeho spolužačka Anita a upřeně se mu zadívala do jeho zelených očí. „No… já… “ 
začal a prohrábl si černé kadeře. „A nepokoušej se mi lhát. Naposledy jsi mi řekl, že jdeš k zubaři a místo toho jsi šel hledat zuby 
jakýchsi šelem,“ zamračila se. „No nemůžeš říct, že to nemělo se zuby nic společného,“ zazubil se. „A vůbec, proč se o mě tak 
zajímáš?“ „Poslední dobou se chováš zvláštně, Virgile. Mám o tebe strach,“ pověděla, stále ho držela za ruku. „Jdu domů. 
Chci si připravit věci, protože v noci půjdu prozkoumat tu opuštěnou továrnu na kraji města,“ přiznal se. Anita se zamračila. „Co tam?“ 
nechápala. „Chci se tam prostě podívat,“ usmál se šibalsky. Anita ho pustila. „Mohu tedy jít? Mám tvoje svolení?“ vtipkoval. „Běž. Ahoj,“ 
přikývla. Virgil se usmál a vyšel ze třídy.  

U sebe v pokoji, v domě, kde bydlel s rodiči, vysypal z batohu všechno učení a naházel jej do skříně. Místo učení do batohu nacpal                         
baterky, teleskop, pití, dva nože a fotoaparát. A pak už jen čekal, až se setmí. Jeho rodiče samozřejmě neměli ani tušení, že se chystá                        
do staré továrny. A kdyby to zjistili, nikam by ho stejně nepustili. Tak si tedy lehl do postele a snažil se usnout, aby byl na noc                          
odpočatý.  

Když otevřel oči, byla už skoro půlnoc. Oblékl se do černého. Pomalu otevřel okno. Jeho pokoj byl asi tři metry nad zemí. Měl však 
štěstí, že právě pod tím oknem stál zastřešený altánek. Nasadil si batoh na záda a tiše vyklouzl z okna. S tichým zaduněním dopadl 
na střechu altánku. Odtud už to nebylo tak vysoko, tudíž seskočil až na zem. Nasadil si kapuci mikiny a vyrazil k opuštěné stavbě.  

Aby toho lezení nebylo málo, musel vyšplhat po okapu do prvního patra budovy a vlézt dovnitř oknem, protože všechny vchody byly 
zabedněné a zamčené. Konečně byl vevnitř. Z batohu vytáhl baterku. Rozsvítil ji a viděl, že na podlaze se válí nesčetné množství 
starých novin, papírů a záznamů. Pomalu šel dál. Baterkou si svítil na cestu. Kolem byla naprostá tma, sotva si viděl na špičky nohou. 
Budovou prostupovalo hrozivé ticho, jakoby naznačovalo, že se má něco stát. Šlápl na nějaké střepy. Rozlehlou místností, kde bylo 
jen pár výrobních strojů, se nesla hlasitá ozvěna. Polekal se a na chvíli ztuhl. Chtěl udělat krok dál. Zarazil se. Uslyšel tiché 
oddechování. A stále se blížilo. Srdce mu začalo rychle bít a měl pocit, že mu vyletí z hrudi. Už to bylo hned za ním. Rychle se otočil a 
zděšeně vyjekl. Stála před ním temná postava v plášti. Posvítil na ni baterkou. Byl to jakýsi muž. Dal si ruku před oči, protože kužel 
světla vycházející z baterky ho oslepoval. Rozzuřeně zakřičel. Odkryl tím ostré špičáky, rudé od krve. Napřáhl se a nadlidskou silou 
ho odhodil na sloup. Virgil narazil do sloupu a sesul se na zem. Snažil se popadnout dech. Při nárazu si jej vyrazil. Pomalu vstával 
ze země. Hlava ho třeštila, před očima mu tancovaly hvězdičky. Muž k němu přiskočil skokem, jenž by byl u obyčejného člověka 
nemožným. Chytil Virgila pod krkem a přitiskl jej na sloup. „Co jsi zač?“ zasýpal Virgil. „Zkus hádat,“ odpověděl muž hlubokým hlasem 
a zakousl se mu do tepny na krku. Virgil vykřikl bolestí. Cítil, jak mu muž saje krev. Pokusil se ho od sebe odstrčit, ale muž ho držel 
moc silně. Předtím, než ztratil vědomí, jeho poslední myšlenka byla, že ho napadl upír, kterého znal jen z pohádek a příběhů.  

Jeho pohled byl rozmazaný. Nevěděl pořádně, kde je. Jediné, co věděl, bylo, že jde domů. 

Už byl doma. Ulehal do postele. Opět ztratil vědomí. 

Pomalu otevřel oči. Bylo ráno. Sluneční paprsky mu dopadaly na ruku. Strašně to pálilo. Ucukl. Podíval se na svoji ruku. Měl ji úplně                       
rudou, jak mu ji paprsky popálily. Pomalu vstal a podíval se do zrcadla. Jeho oči… nebyly zelené. Spíše… šedé. Sáhl si do úst.                       

©2018 Střední průmyslová škola chemická Pardubice strana 6/8 číslo 4/2018 leden/únor 



Vyzvědač SPŠCH Pardubice – studentský časopis nejen pro studenty 

Jeho zuby… byly ostré, jak jehly. A měl strašnou žízeň.  Musel se napít. Neoblečený sešel do přízemí, do kuchyně. Seděli tam jeho 
rodiče. „Dobré ráno, Virgile,“ pozdravila ho máma. Neodpověděl. Byl jako v transu. Jediné, co cítil byla teplá krev kolující v těle jeho 
matky. Bez varování se na ni vrhl a zakousl se jí do krku. Vykřikla. A pak padla mrtvá na zem. V tu chvíli přišel do kuchyně jeho otec. 
Překvapeně vykřikl. Než však stačil cokoli udělat, zabil i jeho. Virgilovi se zablýsklo v očích. Oblékl se celý do černého a přes hlavu 
si dal kapuci, aby ho slunce nepopálilo. A pak pomalým krokem vyšel do školy. 

DD 

Podzim 
Ve vzduchu se vznáší známá a přesto rok co rok nová vůně podzimu. Vůně pomalu se rozkládajícího listí, které jakoby radostně umírá                      
v očekávání příchodu mrazivé zimy. Vůně chladného vzduchu, který vystřídal těžký, opojný letní. Vůně usínající přírody, loučící                 
se s teplem, upadající do poklidného zimního spánku. Vůně tlejícího ovoce, po uzrání spadaného do vlhké trávy prorůstající svěžím                 
mechem. 

Pomalu, nenápadně se krátící dny nám připomínají, jak je to hřející, konejšivé slunce vzácné. Připomínají nám, že jsme smrtelní.                   
Připomínají nám, že doba nám na tomto světě daná je pomíjivá. Že i my, jako to životadárné slunce, jednou zmizíme. Až se přiblíží                       
náš vlastní podzim. Až přijde náš večer s nádherným západem. Až se obloha rozhoří v posledním, zoufalém nádechu života. 

A pak, až nás s odcházejícím podzimem opustí i poslední paprsky loučícího se slunce, všechny naše sny, přání a nejhlubší naděje 
budou svěřeny hvězdám, které nás chrání před strašidelnými, mrazivými, ve tmě se po nás natahujícími pařáty zimy. 

KD 

Na podpatcích, 
neťuká však 

Ten tmy šat
k tobě se plazí, 

bdělosti kat, 
realit vrazi. 

Opona spadla 
jako tvůj zrak, 

víčka tvá zvadla, 
objal je mrak. 

Mysl už nesmyslí, 
představy se kříží, 
na co jen pomyslíš, 

k tobě se blíží. 

Je to tak strašné, 
odejít tam dál? 
Postele prašné, 
z nich na bál? 

Bál plní hojností, 
důstojností, 

radostí, 
a věrností. 

Řekl jsem věrnosti? 
Myslím, že ano, 

bylo to v pevnosti, 
už je to dávno. 

Ale já pořád spím, 
proč jsem nevstal? 
Jak to, že sním? 
Úsvit se nestal? 

Vadí mi to, nevadí?
Jsem, či nejsem samoten? 
Kdo mi v tomhle poradí? 
Do živých snů narozen. 

Jako bych v šatech, 
přesto v obleku, 
ukrýval nádech, 

bez dechu. 

Ty její šaty
byly a jsou skvost, 

nežádám milost
pro mou malost,

já jenom chci dál spát. 

FP 

O životě 
Life is like strawberries. Sometimes 
you can't even hear 'bout that taste 
but you've got never enough. 

Someone must call me stupid, 
someone's got good feeling hurting me, 
and someone plays an act on me. How 
do I named them if they have to make 
you bleed?
Losers. 

Spousta lidí mrhá spousty času 
pro spoustu věcí, které jen zpola 
potřebuje, místo toho aby svou malou 
chvíli darovali svému malému srdci, 
které ji zcela ocení. 

We should be nice to each other bad 
is that we aren't, worse is that 
we won't, and the worst is
that nobody has got a problem with 
that. 

JŠ 
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Spolek Blábol 

http://spolekblabol.blogspot.cz 

Hádanka 
Řidič autobusu v Paříži směřoval dolů 
z kopce. Minul značku stop, 
ale nezastavil. Pak zahnul doleva tam, 
kde byla značka zákaz odbočení 
vlevo. Nakonec pokračoval 
v protisměru v jednosměrce. 
Nicméně přes to všechno neporušil 
žádný dopravní předpis. 
Jak to? 

MK 
(Odpověď na hádanku z minulého čísla je 
otázka: Co by mi odpověděl tvůj bratr, 
kdybych se ho zeptal, kudy mám jít do 
pekla.) 

Tiráž 
Pavla Vlčková šéfredaktorka 

Katka Dontová spisovatelka 

Kristýna Hrbková jazykozpytec 

Lada Klečková bludišťák 

Kateřina Krpačová kreslířka 

Marie Kovrzková pohádkářka 

Katka Vavřinová fotografka 

Patrik Bracho zahraničný 
partner 

Dominik Daněk spisovatel 

Víťan Chrudimský kreativní podivín 

Kevin Lichý pisálek 

Filip Prchal sdílný snílek 

Josef Šobek básník 

Mgr. Petra Kácovská konzultantka 

Mgr. Tomáš Novotný konzultant 
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Vylušti bludiště a vznikne ti obrázek.

Chceš se přidat k nám do týmu? 
Máš něco, co bys rád publikoval? 

Neváhej a napiš nám na email: 
casopis@spsch.cz 

. .

http://spolekblabol.blogspot.cz/



