
Po prázdninách 
Dva měsíce volna, zábavy, 
ponocování, pozdního vstávání 
a brigád se uchýlily ke konci. 
Prázdniny skončily a začíná nový 
školní rok. Někteří se prvního školního 
dne děsili, některým to nevadilo a jiní 
se třeba i těšili. Někdo si možná 
uvědomí až o Vánocích, že letní 
prázdniny už jsou za námi. 
Každopádně bychom Vás, jménem 
redaktorského týmu školního 
časopisu, chtěli přivítat zpátky 
ve škole. Těm, kteří tu nejsou poprvé 
(možná i o něco déle, než by měli), 
přejeme pevné nervy, dobrou náladu 
a štěstí v následujících měsících. 
A nově příchozím, ať se ve škole, 
popřípadě v Pardubicích rychle 
zorientují. Tímto zdravíme i učitele 
školy, kterým přejeme, aby s námi měli 
trpělivost. Mimo učení a různých 
povinností se ale můžete těšit 
i na Vyzvědač, školní časopis, 
který bude pravidelně vycházet. 
Bude obsahovat nejen novinky 
ze školy či školních akcí, ale také 
vlastní tvorbu členů redaktorského 
týmu. 

Těšit se můžete na  básně, různé 
povídky a hádanky.  

To by bylo pro začátek asi všechno. 
Tak tedy ještě jednou… Hodně štěstí 
a zdaru v novém školním roce přeje 
celý redaktorský tým Vyzvědače. 

DD 

Velký den 
Už nějaký čas vydává naše skupina 
školní časopis Vyzvědač. Jednoho dne 
jsme si řekli, že naše „děťátko“ už má 
nějakou úroveň a rozhodli jsme se ho 
předvést světu. Přihlásili jsme jej 
do soutěže Časopis roku 2018. 
Vítězství v této soutěži je velice 
ambiciózní cíl, téměř zbožné přání. 

Jako praví studenti jsme vše zařizovali 
na poslední chvíli, tedy odeslání 
přihlášky a dvou výtisků. 

S nervy napjatými jak sprinterova 
šlacha jsme vyčkávali do vyhlášení, 
které bylo naplánované na květen. 
A že to bylo nějakého čekání. 
Když konečně přišel dopis 
od organizátorů, postupně se začaly 
ozývat slabé tlumené rány. To naše 
čelisti dopadaly na zem. 
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Byli jsme DRUZÍ v Pardubickém kraji! 
Úžasný úspěch pro naše pisálky 
i pro naši trpělivou hodnou 
šéfredaktorku Páju, jejíž trpělivost 
s námi by se dala přirovnat 
k himálajskému mnichovi. Nejsme 
totiž… zrovna vzorná banda. Buďme 
na sebe hrdí. Jen tak dál! 

VCH 

Můj blízký světe 
Nebi se neztrácí, 

mléční draci, 
mrační tuláci, 
bílí dobráci. 

Ptáci jsou tam též, 
já tě prosím, kéž, 

kéž já neznám lež, 
že je nezabiješ. 

Nech je žít, 
s křídly snít, 

vzduchem bdít, 
Sluncem rdít. 

Obloha se může vznést, 
duhu smí si plést, 

nedaruje žádnou lest, 
jen blankytnou šelest. 

A ten vítr, vítr chladí, 
chladné srdce hřeje mládí, 

tiše fouká, šeptem radí, 
hudbu v duši ladně hladí. 

Ona tráva je měkká, 
místy chladná jak řeka, 
jindy horkem přetéká, 

přede mnou však smeká. 

Slunce trochu pálí, 
ten zlatý pán v dáli, 

zlatá paní, s tou se znali, 
studeno nám spolu vzali. 

Stromy se kývají, 
větvemi hýbají, 

z korun se dívají, 
zrakem se netají. 

Broučci jsou tam, 
kam tělo své dám, 
a i když jsem sám, 
společnost mám. 

V mém srdci dlí klid, 
ni zvířata ni lid, 

nevezme ho, viď? 

Přírodo má, 
       milovaná. 

FP 

Na pomezí 
Všichni jsme byli dětmi, 

že ano Malý princi? 
Ale až se dnes setmí, 
budeme jen cizinci. 

Byli jsme dětmi, ale málokdo si na to 
pamatuje, 

nechci otevřít dveře a vědět, 
kdo za nimi bude. 

Dívat se na sebe přes barevná skla, 
to ležela jsem na zemi a skákala 

po stropě, 

dnes se ve vzpomínkách rozprostírá 
tma, 

vyrůstala jsem v radosti, dospívám 
ve zlobě. 

To ztrácela jsem se v zrcadlovém 
labyrintu, 

teď už k němu nemohu najít cestu, 
hledám v tom všem pointu, 

ale už dávno nevidím na obloze 
tu hvězdu. 

Skoro bych věřila, že je to všechno 
lež, 

kdybych neznala pravdu, 
tak si nechte tu faleš, 

když hájíte polopravdu. 

Dospěláci totiž růže šlapou, 
a nevinné lišky střílí, 

jeden druhého klamou, 
a ze slabosti cizích sílí. 

Tak počítejte hvězdy, 
a tetelte se blahem, 

než být tím, kým jste vy, 
raději nechám se uštknout hadem. 

KH 
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Jeden z deseti 
A najednou mám pocit, že nejsem. 
Necítím ruce ani nohy, ale všechno je 

podezřele lehké. 
Snažím se zorientovat, soustředit se… 
mojí hlavou projede záblesk čehosi. 

Vnímám slova. Strom. Auto. Bolest. 
Ale nemůžu dát dohromady jedinou 
větu. Poprvé mě napadne otevřít oči. 
Nápad se to zdá být užitečný, 
ale bohužel, obraz je tvořen pouze 
z tvarů a barevných šmouh. 
Při druhém pohledu všechno dosáhne 
své reality. 

Dívám se na sebe, jak ležím 
v hromádce z části slisovaných, z části 
pouze pomačkaných plechů. 
Zamyslím se, co za auto jsem to řídila, 
ale nemůžu si vzpomenout. Z toho 
vraku to poznat nejde. Rozejdu 

se sama k sobě, sčítám škody 
a dochází mi, že umírám. 

Nikdy jsem nechodila na kurzy první 
pomoci, přesto intuitivně natáhnu ruce, 
abych zjistila svůj tep, 
jenže dotknout se nemohu.
Nejsem hmotná… 

V tu chvíli periferně vidím přijíždět cizí 
vozidlo, které však ani nepřibrzdí. 
Třeba to řidič přehlédl. Netrvá dlouho 
než se v dáli zjeví světelný kužel, 
který se rychle přibližuje a stejně 
tak rychle mizí. Pohlédnu na sebe 
a přemítám, jak dlouho ještě mohu 

vydržet. 

Aut projede ještě pár a já se od sebe 
odvracím. Sedám si na škarpu, 
rukama si obejmu kolena a před očima 
mi běží jen vzpomínky, zážitky a lidi, 
se kterými jsem se kdy setkala. 

Všimnu si ho až když huláká 
do telefonu. S námahou se zvednu. 

On mě… oživuje? Se zábleskem 
naděje se mi zároveň podlomí nohy. 
Mizím… 

S úsměvem se na něj podívám, 
jak odhodlaně dělá všechno proto, 
abych přežila, ale… oba dva víme, 
že je pozdě, a že by možná nebylo, 
kdyby někdo zastavil o chvíli dřív. 

Jen 1/10 řidičů zastaví u dopravní 
nehody. Na toto číslo je třeba 
upozornit a dál ho šířit! Žáci z 4PO 
se ho rozhodli propagovat pomocí 
své maturitní fotografie, pro kterou 
můžete hlasovat palcem nahoru 
na facebookové stránce: namaturák.cz. 

A až někdy budete projíždět kolem 
dopravní nehody, neváhejte zastavit 
a pomozte. Nikdy nevíte, kdy budete 
tuto službu potřebovat od jiného 

zodpovědného řidiče. 

KH 
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ZNÁTE CHEMICKÝ PRVEK 
TEKUTÍK? 
Český jazyk je bohatý na odborné názvosloví v různých         
oborech. Velmi jej obohatil např. Jan Svatopluk Presl, který         
patří k nejvýznamnějším českým přírodovědcům 19. století.       
Na počátku svého života získal titul doktora lékařství       
na katedře Karlo-Ferdinandovy univerzity, kde i působil.      
Po několika letech spolu se svým bratrem Karlem Bořivojem        
Preslem vydali dílo Flora Čechica (Květena Česká). Během let         
se zasloužil o bohatou odbornou terminologii v mnoha vědních         
oborech, zejména v mineralogii, chemii, zoologii a botanice,        
byl také spoluzakladatelem nakladatelství Matice česká. 

Presl se společně s Karlem Amerlingem, lékařem a mimo jiné          
také milencem Boženy Němcové, významně zasloužil o české        
chemické názvosloví. Některé názvy nám dnes mohou       
připadat velmi zvláštní, např. kostík (fosfor), tekutík (fluor),        
solík (chlor) nebo barvík (chrom). Na druhou stranu řadu         
českých názvů dnes bereme zcela přirozeně, např. vodík, uhlík         
nebo draslík. Nebýt Presla a jeho kolegů, používali bychom v          
chemii s velkou pravděpodobností pouze latinskou      
terminologii. 

(Pokuste se tipnout, jaké dnešní prvky se skrývají pod názvy:          
sladík, ďasík a nebesník. Odpovědi najdete na poslední        
straně.) 

AŠ 

Zářící tma 
Stál u zábradlí a hleděl na Atlantský oceán. 
„Jste tu?“ řekl, aniž by se otočil, opřen a zahleděn. „Ano,“ řekla            
nejistě, v jejím hlase strach. Ale jen takový malý… vybledlý… 
„Nemusíte se bát, já… nevím, kde to jsme. Nevím, kdo jsme.           
Jen… krásně voníte, slečno. Vás aby člověk přehlédl, to nejde,          
to nemůže ani slepý muž.“ Zničehonic se zachichotala        
a zrudla, přes tu všechnu zimu. Měla živou pleť, on bledou,          
od vidna studenou... 
„Opravdu nevíte, co tu děláme, dobrý muži?“ Z hlasu jí opadla           
nejistota. „Dobrý muž, tak mi prosím neříkejte, slečno.“        
„Odpovíte mi, dobrý muži?“ Její drzost spolu s jejím hlasem,          
jakoby udaly črt krásné symfonie. Musel se usmát. 
Nikdo s ním takhle nikdy nemluvil, a nevěděl, proč to ví.           
Usmál se znovu a sklopil oči, náhle se ozval klavír.         
Nádherná hudba to, ta nejkrásnější. Slyšela to také a skousla         
ten plný, spodní ret, a přidalo se do té písně not i houslové             

číslo. Nádhera. Jen si to představte, ta nejkrásnější hudba,        
s tou nejkrásnější muzikou, ta nejkrásnější žena, s tím        
nejkrásnějším mužem. Spolu sami u zábradlí, v zimě,        
ale nemrzli, sami, ale spojeni. 
„Nemůžeme promarniti příležitost takovouto, věřte mi.“      
„Já vám… věřím.“ Věděla, že věří, ale nevěděla, proč to ví.          
Přikročil k ní, poklekl na levé koleno a nastavil pravou dlaň.           
„Smím prosit, slečno?“ „Musíte,“ řekla rázně a… muži z toho          
naskočila husí kůže a krásný úsměv. 
Vstal a přitáhl si ji k sobě, ke svému tělu, tělu, dá-li se tomu tak               
říkat. Ona ho cítila na svém těle, pokud… se tomu tak dá říkat. 
Levá ruka na stranu, pravá na její lopatku. Pohledy do očí.           
Hvězdy v nich odražené. Tančili, jako největší blázni, tak         
přenádherně ladně, oni byli v bázni, šlo jim to tak snadně. 
Drželi se jejich dlaně a oni se zamilovali. 
Políbil ji. Prostě… musel. Náhle se mu nohy začaly bořit          
do země, ona se začala vznášet. Muž svraštil obočí, oči         
hleděly prosebně. Tekly mu slzy. Vypadala stejně krásně.        
Stejně… bolestivě. 
„Slečno,“ zašeptal, zlomil se mu hlas a lámalo se mu srdce.           
„Muži… můj muži...“ Tak agonicky to znělo, rvalo to srdce          
i světu. 
Věděl, ale nevěděl proč, že ji musí nechat jít. Bylo mu to jedno.             
Vymrštil ruku a jí po mysli běhaly stejné myšlenky. Chytili          
se najednou a chtěli se přitáhnout. Věděl, ale nevěděl proč,         
že když tu zůstane, bude mnoho lidí umírat. Věděla, nevěděla         
proč, že když tu zůstane, budou všichni… cítit více, bolest          
bude obrovská… 
Přitáhli se k sobě. Zůstali tu s námi. 
Ten stín a to světlo, ten démon a ten anděl, ta Smrt a ten              
Život. 
Zůstali tu s námi. 

FP 

Neviděné dobro 
Oknem do bytu proudí světlo lampy, 
v místnosti je tma, až na to světlo. 

Co by v té tmě mohlo být? Kromě světla lampy? 
Mohlo by se v ní skrývat dobro? Nebo třeba zlo? 

To je těžké říci, dokud se to neukáže. 
Jak by vypadalo ono zlo? Nebo dobro? 
Vypadá zlo, jak knihy, či církev káže? 

A co když se zlo vydává za dobro? 
A je vůbec nějaké dobro? Existuje ještě? 

Co když je všude zlo, jen za dobro se vydává? 
A dobro je uvězněné uvnitř zlé duše? 

Odkud jen tiše hledí a čeká. 
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Čeká, až bude vysvobozeno, 
vysvobozeno z temného vězení. 

Ve vězení, kde je mučeno, 
ve vězení nekonečného utrpení. 

A my hrdě prohlašujeme, že nás vede dobro. 
Co se stalo? Proč už naši rodiče o dobru jen snili? 

Mnozí vědí, že je to lež a je jim to jedno. 
Pravda je, že to my jsme dobro uvěznili. 
My jsme ho uvnitř svých srdcí uzavřeli, 

temnotu vypustili a žijeme v ní, dobrovolně. 
Na dobro jsme zapomněli a zanevřeli, 

temnota line se mezi námi volně, 
Jak dlouho bude trvat, než se dobro vrátí? 

A  vrátí se někdy vůbec? Tu otázku si pokládám. 
Co když se dobro ze světa zcela ztratí? 
Hlavu si tím lámu, co bude dál si říkám, 

naplňuje mne hrůza, hrůza ze zla. 
Pak si ale říkám, že není vše ztraceno, 

myšlenka se mnou náhle hla. 
Mezi námi je dobro, i když není vždy vidno. 
Dobro není vždy vidět, chodí nepozorovaně. DD 

Nezaplavuje náš svět, není to potopa, 
a my se jen musíme naučit, dívat se na ně. 

Ano, na ně, dobro není věc, je to osoba. 
Dobro doslova chodí mezi námi, žije, 

povídá si s námi, baví se, směje se a brání nás. 
Dobro jsou lidé, kterým na nás záleží, i když zle je, 

Lidé, vyvede nás z oprátky jejich hlas. 
Ležím v temném pokoji, 

oknem proniká světlo lampy. 
Teď už ale ležím klidněji, 

já znám dobré osoby. 
A temný pokoj už není temný, 
září světlem, dobrem a nadějí. 
Já koukám do stropu, šťastný, 
to ty osoby šťastným mě dělají. 

To ti lidé jsou mé dobro, 
a já jsem rád, že to vím. 

To jejich světlo mě dlouhou dobu vedlo, 
a s úsměvem na rtech, beze strachu z temnoty, už konečně 

spím. 
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Here you go 
Jak mám jen psát do svých řádků slova, 

která postrádají smysl bez tónů hlasu 
jak mám se oprostit od těch okovů, 

které mi mobilní klávesnice nasadila, 
jak se zbavit kotvy, 

která se hluboko do moře usadila, 
hledám nyní v emoji a zprávách lásku. 

Jak poznat smysl věty, 
která má ho mít, 

když člověku nehledím do očí, 
zdá se mi to tak, jak na první pohled to vypadá, 

vskutku to je onak, 
případ od případu, 

chystám se, či ne, skonat, 
a když hledám oporu, 

již ve světě sítí není mi pomoci.  

Pomalu nestíhám psát proud mých myšlenek, 
neboť jsou rychlejší, než-li moje prsty, 

které se rozplývají nad nehmotnou klávesnicí, 
je těžké zaznamenat přesný význam, 

když ho zapomenu ve vteřině, 
kdy píšu teprve první slovo, 

stejně však vznikne pak, 
slovní, jako vody proud, 

celý potok, 
buďte svoji, 

buďte, jací jste, 
buďte nepíšící. 

JŠ 

Kde je? 
Je to zajímavý, zvláštní. Celý dny sedím na balkoně  a přede 
mnou město. Koukám, jak se ráno mění v den, den v noc 
a noc zase v ráno a tak pořád dokola. Jsem sám, aspoň si tak 
připadám. Vlastně ani lidi moc nemusím. Já a lidstvo jsme to 
dali dohromady moc mladí, už nám to neklape.  

Přesto se obléknu a jdu ven, jen tak někam pospíchám. Třeba 
něco najdu, nějakej důvod, proč jsem teď venku, proč tu třeba 
zůstat. Všichni něco hledáme. Problém je, že né vždy víme, 
co vlastně hledáme a to je potom těžký. Ale nikdo netvrdil, 
že to bude snadný.  Obchod, tam bejvaj lidi. Rádi si cpou 
pupky a nové věci je, nevím proč, fascinují. Třeba právě tam 

někoho potkám, v tom obchodě. Ten důvod, proč zůstat. 
Nebo si ten důvod najde mě.  Všude kolem je najednou šílený 
množství lidí. Hlad je asi obrovskej. Stojím uprostřed široký 
chodby a sleduju to hemžení. Obchází mě, jako voda šutr. 
Nikdo mě nehledá. Zkusím navázat kontakt. Úsměvem? 
Co nejsrdečněji jsem se zazubil. Asi jsem vypadal, jako řádnej 
idiot, co stojí uprostřed cesty a bezdůvodně se tlemí. Baví se, 
povídají si, smějí se, vyměňují si laskavé i méně laskavé 
pohledy nebo jenom tak prochází s mrtvolně prázdnýma 
očima. Taky se někam ženou. Asi vědí, co hledají nebo si to 
aspoň myslí. Měl bych nosit nějakou ceduli, co by říkala... ne, 
co by se ptala, jestli je tu ještě nějaký další člověk. Člověk, 
co mě hledá. Proč se nebaví se mnou? Jsou tak šťastní, proč 
ne já? Tady to nemá moc cenu. Seženu si nějaký dobrý pití, 
když už jsem tu a půjdu zpět domů, už tu být nechci.  

„Pane, dobrý den, pane, já jsem bez domova, nikdo mi nic 
nechce dát. Prosím pane, nechtěl byste mi dát nějaký drobný? 
Mám hlad.“ 
„Proč myslíš, že ti zrovna já něco dám?“ 
„Vypadáte jako hodnej člověk.“ 
„Jak vypadá hodnej člověk?“ 
„Noo...“ zarazil se, „takovej obličej může mít jenom hodnej 
člověk.“ 
„Neznám žádný hodný lidi.“ 
„Dáte mi ty peníze?“ 
„Ne.“ 

Odplivl si a odešel. Opravdu bude můj jediný lidský kontakt 
placený? Mám se opravdu stát sériovou děvkou? Tohle můj 
důvod zůstat nikdy nebyl. Jako bych čekal, že se něco změní, 
že něco pocítím, že něco přijde. Jednou třeba zjistím, úplně 
nakonec, že to bylo jen čekání na smrt. Ale najednou… 

Potkal jsem ji, když přecházela ulici někde v centru. Nesla 
se tak lehce a něžně, možná letěla, to nevím. Těžko říct. 
V tu chvíli bylo nemožný myslet. Zvláštní, že ostatní kolem 
normálně procházeli, že si jí nikdo nevšiml. Ale to je jenom 
dobře. Nerad bych, aby jí někdo rušil v přemýšlení nebo v tom, 
co v tu chvíli dělala. Pro mě to bylo silný... a to nevím, kdo to 
byl. Což tomu na síle jen přidává. Stál jsem tam a díval 
se na ni, zaražený a fascinovaný. Jako malý děcko o Vánocích. 
Její pohled přešel na mě a já ztratil poslední zbytky rozumu 
a pojem o čase. Jakoby mi viděla do duše, jakoby to už 
všechno věděla a hladila mě ve vlasech. Zastavila se. Stáli 
jsme proti sobě a dívali se jeden na druhého. Řekl bych, 
že ubíhaly roky nebo staletí, ale lhal bych. Okolí mi bylo 
lhostejné. 

V jejím obličeji se objevil úsměv, rudé rty odhalily bílé zoubky 
a ty oči byly tak upřímný. Jestli jste někdy poslouchali hudbu, 
co vás dokázala zvednout ze židle a roztančit… tak mi bylo. 
Horko, šílený smyslný tanec, něžnej plátek rudé růže, co přistál 
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na mojí tváři. Udělal jsem krok vpřed, jenom jeden krok. Ona
udělala to samé. Další krok. A další. Ocitli jsme se tváří v tvář. 

Vlasy jí splývaly až k bedrům, ty rudý vlasy… člověk se do nich 
chce schovat jako do plamenů, které by ho chránily. 

Zvedla ruku a pohladila mě po tváři, lehce a pomalu. Bylo to 
jako záchrana, velký spasení před velkým světem, známka 
toho, že všechno bude dobrý. 

„Jsi ztracenej, ale jednou najdeš, co hledáš…“ 
„Ještě to se mnou není tak zlý, ne…?“ 
„Vydrž to… Máš dobrý srdce a svět není až tak špatnej.“ 
„Ach…“ 

Na víc jsem se nezmohl, plakal jsem jak želva. Tenhle anděl 
mi dal naději… já jednou najdu, co hledám! 

VCH 

Tisíc a jedna promile 
Kolaudačka - párty, přátelé, alkohol a velmi krušné ráno. 

Otevřu oči, ihned svého činu lituji a zase je zavírám. Oknem 
vedle postele (která teda ani omylem není moje) prosvítá 
do místnosti sluneční svit. 

Mám žízeň. Uvedu proto (velmi pomalu a opatrně, rychlostí 
závodního hlemýždě) své tělo do pozice v sedě a při druhém 
pokusu o tentokrát relativně bezbolestné otevření očí zjistím, 
že vedle mě v posteli leží ještě další dvě osoby. Takže tři. 
Tři lidi. Jedna postel. 

??? 

Po chvíli mračení se a bezmyšlenkovitého zírání do prázdna 
vzdám jakýkoliv pokus o racionální závěr a vstanu z postele. 
Fajn, boty jsem si prozřetelně nechala hned vedle postele, 
hodná holka. 

Chůze mi kupodivu nečiní žádné problémy, jen trefit 
se do dveří trochu nevyjde a já vrazím ramenem do futer. 
Zamračím se na ně, ale nekomentuju to, omluví se příště. 

Předsíň. Stůl. Kelímek na stole. Nakouknu do něj. Čistý. 
Po chvilce trochu zmateného hledání (zírání do různých koutů 
místnosti včetně prostoru pod stolem) najdu balenou vodu. 
S precizností chirurga naliju vodu do kelímku a i s mým novým 
kamarádem se vydám ven na dvorek. 

Tam najdu svou kamarádku, sedící na houpačce. Na chvilku 
se zastavím, ale protože v mé mysli dlí hustá mlha a já prostě 
nedokážu přemýšlet, zase vykročím. Pomalu se přesunu 
k houpačce a posadím se vedle své (celkem mimo vyhlížející) 
kamarádky. Jen tam mlčky sedíme a zíráme. 

Zpoza rohu vyjde sousedovic kocour. Obě ho doprovázíme 
ospalými (a ještě pořád celkem opilými) zraky. Když zmizí 
z dohledu, obrátím se ke kamarádce a stále mlčky jí nabídnu 
svůj kelímek vody. Dlouze se na mě podívá a obě najednou 
se začneme smát. A já prostě vím, že myslí na totéž co já - 
další krušné ráno, žíznivé, zmatené, pomalé a s celým tisícem 
promile v krvi. 

KD 
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Spolek Blábol 

http://spolekblabol.blogspot.cz 

Poznáš, co je to 
za pohádku? 
Tison alěthcen ohénij cin ež, libíl kat 
ecčunv es net a utemas ohénevreč z 
uklukrak kečepeč alavorad íj uondej. 
Eben z érdom i alsens íj yb áretk, 
akčibab íjej alavolim ij ecívjen ela, 
lědivu ij nej, ýdžak tavolim lesum 
uoretk, aknevíd ákdals andej uondej 
alyb. 

LK 

Odpovědi: 
sladík - beryllium 
ďasík – kobalt 
nebesník - uran 
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