
Zelená chemie 
Od 11.2.2019 do 15.2.2019 probíhala 
na naší škole soutěž v rámci projektu 
CoC o+. Této akce se zúčastnily 
střední školy z Portugalska, 
Chorvatska a Norska. 

Každou školu reprezentovaly 
dva soutěžící týmy. Tyto týmy měly 
za úkol vytvořit poster a prezentaci 
na téma zelené chemie, obojí 
samozřejmě v angličtině. Celý týden 
se ovšem nekonal jen v duchu příprav. 
Dělali jsme i spoustu jiných aktivit. 

V pondělí přijeli účastníci soutěže 
k nám do školy. Jakmile se všichni 
shromáždili v jídelně, proběhlo 
doslova‘ hravé’ seznámení a následně 

jsme navštívili naše laboratoře, 
hasičskou věž a posilovnu se střelnicí. 
Po obědě následovaly aktivity právě 
na těchto místech. Na konci dne  

se ukazovaly pokusy, které bývají 
na burzách. 

Druhý den ráno jsme se sešli 
na Fakultě chemicko‑technologické 
Univerzity Padubice, kde byl zajištěn 
program v podobě prezentací 
a prohlídky různých pracovišť. 
Odpoledne jsme se vydali do P‑Pink 
nebo li inkubátoru pro začínající 
podnikatele. Dozvěděli jsme se, 
co nám daný inkubátor může 
nabídnout, a následovala prezentace 
o ESA, Evropské vesmírné agentuře.

Středa byla především ve znamení 

práce. Všichni usilovně pracovali 
na prezentacích a posterech, 
dodělávali nedostatky a následně 
si hrubě vyzkoušeli prezentaci. Ti, kteří 
měli práci dodělanou, se jeli podívat 
do společnosti Synthesia, a. s. 
na výrobu kyseliny sírové, vitaminu D 
a oxycelulózy. 

Další den již byl skutečnou zkouškou 
naší tvrdé práce. Vystavili jsme 
v tělocvičně naše postery, které si 
chodili prohlížet členové hodnotící 
komise. Ptali se nás na záludné otázky 
a my se svým odpovídáním snažili 
obstát. Po obhajobě posterů 
následovalo prezentování, což bylo 
naším posledním čtvrtečním úkolem. 

V pátek jsme se konečně dozvěděli 
výsledky: druhé a třetí místo obsadily 
týmy z Norska a první místo zůstalo 
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doma u týmu České republiky s prací 
Katalyzátory. 

Tím skončila soutěž a soutěžící, 
kromě zdejších, se chystali k odjezdu. 
Věřím, že z téhle akce si každý odnesl 
nové zážitky a zkušenosti, a jestli ne, 
tak alespoň vytáhli paty z domu. Všem 
zúčastněným mockrát děkuji. 

MH 

Brečící anděl 
Gabrieli, čeho se to svolilo 

k dopuštění, 
ty, mocný z andělů  nechal jsi ho 

k Zemi padat, 
stojí, nemluví, v židli vzpřímený, 

o zeď opřený,
naproti mně svá křídla hledá. 

Jasnou bílou závěj, svatozář, čistý je. 
Sám mezi lidmi chodí, jak kdyby mu 

peklo vzalo duši, 
chvílemi mluví, chvílemi ne, 

chvíli řve, chvíli mlčí. 

Slzy mu vyrazily, když o nebi mluvil, 
brečel hodiny, až skoro den, 

mluvil však, aniž by tušil, 
že byl na Zemi odhalen. 

JŠ 

Největší chemik 
Chemie dnešní doby je velmi rozvinutý 
a světem uznávaný vědní obor, jenž 
obsahuje nespočet různých podoborů 
jako např. analytická, fyzikální či 
organická chemie. Ale jak by tato 
dnešní chemie vypadala, kdyby po 
této zemi nekráčel ruský chemik 
a badatel Dmitrij Ivanovič Mendělejev. 

Jeden z největších vědců historie 
přišel na svět 8. února 1834 v ruském 
Tobolsku. Během svého života 
absolvoval fyzikálně‑matematickou 
fakultu pedagogického institutu 

a koncem 60. let se usadil jako 
profesor chemie na Petrohradské 
univerzitě. 

Největší přelom v jeho výzkumu nastal 
roku 1869 vydáním díla: Vztah 
vlastností prvků k atomovým 
hmotnostem, v němž se mu podařilo 
objevit periodický zákon prvků. Tento 
zákon nám říká, že u prvků se 
pravidelně opakují podobné vlastnosti. 
Největším paradoxem je na tom to, 
že se mu toto konečné uspořádání 
prvků zrodilo ve spánku. 

Mendělejev se několik dnů pokoušel 
přijít na to, jak zasadit do tabulky 
56 prvků. Když už samotným 
vyčerpáním upadl do říše snů, tak se 
stalo něco neuvěřitelného, v jeho snu 
se všechny prvky přeskupily do 
srozumitelného 
uspořádání. 
Nejúžasnější na tom je 
to, že i s omezenými 
zdroji poznatků 
dokázal předpovědět 
existenci dalších 
prvků. Práce z roku 
1870 nesla název 
Přirozená soustava 
prvků a její použití k 
udání vlastností prvků 
dosud neobjevených. 
Během svého života 
publikoval na 400 
prací v oborech 
chemie, fyzika a 
metrologie. 
V posledním stádiu 
života byl nominován 
na Nobelovu cenu 
za chemii, kterou 
neobdržel o jediný 
hlas! Jako poctu za 
objev periodické 
soustavy prvků má 
Mendělejev i svůj 
prvek na 101. místě 
(Mendelevium). 

AŠ 

K čemu jsem 
K čemu jsem? 
Snad k ničemu, 

pro koho tu jsem, 
snad nechybím nikomu. 

Co je smysl? 
Učit se jak přečkat trable? 

To útočí na mou mysl, 
deprese se uvnitř mě hrabe, 

nemohu ji ze sebe dostat, 
k čemu jsem? 

Jak se silným stát? 
Proč tu jsem? 

Nechci už jen troska být, 
chci život žít, 

ne se svým já se bít, 
jak si mohu pomoci? 
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Mohu jen sám sobě, 
mi nejbližší dali mi pramici, 

poslali mě do bouřlivého moře, 
a zdánlivě cizí, 

táhnou mě na břeh, 

já je znám, znám je, mí zachránci, 
převaluji dokola větu v ústech, 

„Prosím ne, ne, nepouštějte mě, 
prosím, já vás potřebuji, 

prosím, neopouštějte mě, 

bez vás z moře nikdy nevypluji.“ 

DD 

Vypálená šťastná 
vzpomínka 
Jakmile jsem někde mezi cizími lidmi, prohlížím si je. Jaké mají           
oblečení, jak se chovají, jaké mají výrazy. Ráda je vnímám          
a snažím si představit jejich všední den. Ráda pozoruji lidi,         
kteří jsou něčím zvláštní. Snažím se rozluštit příčinu, důvod         
jejich odlišnosti. Přemýšlím, proč si paní s kočkou na hrudi          
nechala vytetovat právě tohle magické zvíře. Přemýšlím, proč        
muž s růžovou hlavou nosí řetěz kolem krku. Přemýšlím, proč          
písně pouličních muzikantů nehrají v rádiu. Na velkých        
městech je opravdu úžasná ta odlišnost obyvatel. Někteří        
chodí do práce, někteří pracovat nemusí, někteří nechtějí a ta          
hrstka, která si plní sny hraním, tancem a malbami na ulici plní            
svět barvami. Tito pouliční umělci mě pokaždé zahřejí u srdce.          
Člověk, kterého neznám, dokáže vylepšit můj den a to je dar.           
Přeji si, abych jednou s láskou mého života roztančila dav lidí.           
Jen si to představte, houf lidí v půlkruhu obdivuje skupinu          
trumpetistů, najednou tam vtrhne pár vysmátých lidí a začne         
tančit. Cítíte jejich lásku všude kolem vás, najednou k vám          
jeden z těch bláznů přijde a odvede vás do kola, kde tančí už             
pár dalších obětí. Takovou spontánní akci bych dělala klidně         
každý týden. Lidé by se na sebe přestali na moment mračit           
a veškerá nenávist ke světu by na tu kouzelnou malou chvíli          
zmizela. Byli byste uvolnění, tančili byste a bylo by vám líto, až            
by skončila ona omamná chvíle. Návrat do reality by se zdál           
sice těžký, ovšem tento kouzelný okamžik by utkvěl ve vaší          
paměti do konce vašich dnů. Pokuste se někomu neznámému         
sebe vypálit ve šťastné vzpomínce do paměti. 

AA 

Nedohledno chci uvidět 
Bílá klávesa zešedla, jakmile na ni dopadl popel. Koneček jeho          
ukazováčku se rozpadl, hudba zněla dál. Na klávesy přes dým          
neviděl, ale stejně měl zavřené oči. Neměl by je otevřít.          
Pomalá klavírní hudba se táhla obrovskou místností, lila se jak          
hustý med. Zněla smutně, příteli, byla smutná. 

Tóniny běla a černa toho nástroje, prolínaly svisty vzduchu.         

Zlomil se jí další prst a cinkl o zem, jako když si mincí hážeš              
vsázku o život. Zbývalo jich ještě osm, muselo to stačit. Palce           
ještě měla, bude se snažit nechat si je do konce. Ta flétna jí             
snad nespadne. 

Zvuk byl krášlen pohyblivým vzduchem, tím co šířil vlny hudby.          
Intonace lásky byla to. Jako když se příliv valí přes kaménky           
tak malé, kterých je tak moc, až se jim říká písek, tak skrze ně              
a přes ně, dokonce i pro ně, pro ně se ta vlna vydává.             
Všeobjímající, všudypřítomná. Je to něco, co vidíš, i když         
zavřeš oči. Něco, co slyšíš přes všechen hluk. 

Tentokrát to byl jeho malíček, hned po tom, co se mu rozehnal            
do stran celý jeho z předtím polorozpadlý prst. Oba měly osm           
prstů, osm šancí. Osm chvil a osm děl. On tam byl a nástroj             
zněl. Ona tam byla a flétna hrála. 

Prsty překládala jeden přes druhý, zakrývala otvory a proudy         
vzduchu utíkaly východy ven. Nedýchala, nemusela, nemohla       
a nechtěla. Atmosféra mohla být slyšena, nemusela být        
pocítěna. Flétnu měla přimrzlou ke rtům, snad jí nespadne. 

Další, malíček a prostředníček, cinkly o zem, a oni se          
roztříštily. Leskly se, na té bálové podlaze. Tvrdý sníh ležel na           
zemi. Poryv větru ze zavřeného okna v bezokné místnosti         
rozfoukal mu prostředníček a palec. Nesnesl se ten prach na          
klávesy, rozlétl se kolem něj. Nebylo ani vidět, kam dopadl.          
Tak malinký, tak jemný on byl. Vroucí naděj hnala ho dál,           
horlivě hrál dál, přesto pomalu a elegantně. Pomyslel na tu za           
ním a lehce zvedl levý koutek jeho rtů a hned na to se mu             
rozsypala polovina obličeje. Ze zavřeného oka se mu snášela         
smítka po jeho sazné tváři. Neměl by ho otevřít. 

Píšťala pištěla, flétna létala, její um a její skvost, nepouštěla ji.           
Snad jí nespadne. 

Šest nadějí a šest obrazů. Listí šelest a šest odrazů. Šest           
smutků a šest radostí, šest žeber, ale bez kostí. Šest řas, ale            
bez očí. Šest plaménku zajiskřilo, šest kapek ve vločky se          
změnilo. 

Ozval se praskot a o zem se rozbila celá ruka a kamínky ledu             
se rozutekly kolem dokola ní. Hra na klavír začala zrychlovat,          
i když už měl jen pár prstů. Jen pár možností. Flétnové hraní           
bylo pomalé, dvěma prsty jí to ale pořád šlo přenádherně.          
Ta flétna jí snad nespadne. Ukazováček zakrýval tady a tam,         
hbitě a dlouhé pískoty byly tak moc ladné. Vysoké, svým          
způsobem i hluboké. Tlumené i ostré. Vše v jednom. 
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Vypadly si z noty, ale pořád spolu ladily. Z jeho oka se začala             
snášet už celá malá oblaka. Neměl by ho otevřít.         
Jak zrychloval, jeho palec udeřil do klávesy moc silně        
a rozpadl se. Stejně tak prsteníček a malíček. Jeho hraní bylo          
pomalé, ale stejně svou svojí cestou svižně svižné. Rozpadl se          
ukazováček, hromádka prachu zůstala na klavíru. 

A konečně, dva světy a dvě srdce, dvě kytice a dvě růže.            
Dvě těla a ani jedna kůže. Dvě modlitby bez víry a dvě prokletí            
bez žalu. Dvě důvěry bez dvou očekávání. Dvě poloviny jedné          
lásky. 

Nedal si pozor a jeho prsteníček se rozsypal po klávesách          
a sfoukl ho vzduch. Jedním prstem pomalu pokládal noty do         
prostoru, ale nešlo to. Moc pomalu. Všechno se zpomalilo.         
A najednou, bálovým sálem rozezněla se poslední tónina       
klavírního instrumentu. Černá klávesa. Kéž by to tak věděl.         
Chtěl se podívat. Ale neměl by ho otevřít. Začalo mu bušit           
srdce a kolem něj se začal tvořit lehký oblak. Byly to otřesy, on             
byl křehký. Upadl mu prostředníček, rozplynul se nikde. 

Úder. Praskly jí rty. 
Tluk. Začal se otáčet. 
Úder. Ta flétna jí spadla. 
Tluk. Chtěl něco zakřičet. 
Úder. Chtěla se rozeběhnout. 
Tluk. Upadla mu čelist a jeho 
 popelavé rty se rozplynuly. 

Úder. Nohy má pevně na zemi, 
překlopí se, padá. 

Otevře oko a vidí lásku v tisíci střepech. Rozplyne se          

a dopadne na zem, šedý sníh je podlahou. Našli ho. Způsob,          
jak spolu být. I když to jít nemělo. Ta hudba zní dál, dál než on               
dohlédne. 

FP 

Iluze dobra a zla 
Vraždit by se mělo, co neukradneš, ale zaplatíš za to, je zločin            
a slova “prosím” a “děkuju” jsou nejhorší vulgarismy. Nebo je          
to naopak? 

Jdu domů z práce a kolem mě se motají tři malé děti. Když do              
mě jedno vrazí, dám mu pohlavek a druhému běžícímu         
podrazím nohy, třetí se mi vyhne obloukem, ale stihne po mně           
hodit nakousanou hruškou. Nepříjemná havěť. 

Cestou minu stařenku s taškou plnou nákupu. Tašku jí vezmu,          
a když se vzpírá, strčím do ní. Ani nečekám, než dopadne na            
zem, a už kráčím pryč. Nenávidím lidi. 

Dojdu domů. Nákup vyložím do staré lednice a chci si uvařit           
vodu na kafe, ale už zase mi schází konvice. Zítra se budu            
muset po nějaké porozhlédnout. O konvici na vodu přijdu tak          
dvakrát do měsíce. Otrava. 

Ráno mě probudí křik z ulice. Už zase. Kouknu na hodiny.           
Je hrozně brzo. Zavřu oči a okamžitě usnu. 

Probudím se o pár hodin později, zase jdu pozdě do práce.           
Vstanu, z lednice vytáhnu skromnou snídani a opustím byt.         
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Pomalým krokem se šourám směrem k nádražní stanici. 

Nádražní budova je plná strkajících se lidí. Jeden        
bezohlednější než druhý. Vmísím se do davu a lokty si razím           
cestu k toaletám. Ve dveřích zakopnu o nějaké dítě, utrousím          
nadávku a pokračuju v cestě. Dojdu do kumbálu, vytáhnu         
odtamtud hadici, zapnu přívod vody a tenkým proudem        
studené vody začnu ledabyle omývat celou místnost. Postupně        
otevírám kabinky a omývám prostor uvnitř, v jedné kabince         
sedí postarší muž, ignoruju ho a dál uklízím, čímž ho celého           
promočím, nadává a křičí na mě, ale mě to nezajímá. 

Obejdu šest objektů, umeju pár záchodů a razím domů.         
Cestou se stavím u souseda a vezmu si konvici na vodu.           
Doma si uvařím vytouženou kávu a zapnu televizi. Dávají         
zprávy, už zase někdo zaplatil za večeři, to fakt nechápu. Co           
to musí být za lidi, když jsou tak slušní, že zaplatí? Zrůdy.            
Žena na obrazovce pokračuje ve výčtu tragédií narození        
rekordních dvanácti úplně zdravých dětí během jediné noci.        
Jen to slyším, běží mi mráz po zádech. A nakonec ještě dodá            
pohoršující fakt že nějaké děcko dalo bezdomovci drobné.        
Probůh, kam ta dnešní společnost spěje? 

KD 

Život na stole 
Představte si stůl jako svůj život. Možná vám přijde plný,          
možná od prachu, možná jen uklizený, avšak život stejně jako          
stůl nikdy nezůstane takový, jaký byl. Bereme v potaz stůl, se           
kterým denně pracujete, tedy pracovní stůl. Každý den, rok co          
rok, přisednete a začnete tvrdě pracovat a používat veškeré         
pomůcky, které máte po ruce, ať už je to zvýrazňovač, bělítko,           
propiska, nůžky, papír, lampička, šuplíky, různá udělátka       
a v neposlední řadě stůl samotný, tak je nikdy nevrátíte do         
stejné polohy. A právě v tom je život stejný jako výše uvedený            
stůl. Ať už se stane cokoliv, co budete muset ve svém životě            
zvýraznit oproti věcem jiným, a tím některé věci posunete         
stranou, tak váš zvýrazňovač se trochu změní také, stejně jako          
vaše myšlení po zvýraznění vašich cílů. I kdyby nastaly         
problémy, u kterých se budete muset obrátit sami proti sobě          
a sebrat odvahu na omluvu, aby se vymazal pocit neštěstí         
a smutku z vámi způsobené skutečnosti, tak i bělítko se         
o nějaký ten centimetr posune, bavíme se o korektoru na        
papír, pro život je korektorem, nebo li bělítkem, omluva,         
pochopení a uznání vlastní chyby. Když vezmete do ruky         
propisku, dá vám to možnost rozhodnout o tom, jakým stylem,          
jakým písmem a o čem budete psát, což je stejné i ve vašem             
životě, který záleží pouze na vás, a právě i propiska má své            
dny, kdy píše lépe a snadněji, a dny, kdy na ni musíte tlačit.             
Vezměte do ruky nůžky a ustřihněte papír, poté znovu a znovu           

na malé kousky, poté vemte život a ustřihněte si trochu času           
sami pro sebe, i když stejně jako váš nastroj, to postupem           
užívání půjde ztuha, neboť se nůžky otupí stejným způsobem         
jako vaše mysl při nabývání věku, tak to vždy, ale vždy           
nějakým způsobem půjde, i kdyby to znamenalo koupit nové         
nůžky, tudíž poznat něco nového, tak to není nikdy nemožné.          
Držte papír, mačkejte ho narovnejte, ale vždy ho budete mít,          
akorát vždy dopadne jinak a tím se neliší od vašeho srdce a            
ducha, kteří vám budou po boku, jen je na vás se o ně starat              
tak, aby dopadly podle vašich představ. Rozsviťte si lampičku         
a zjistíte, že na stole jsou škrábance a praskliny a postupem           
času je ani lampička neodhalí, proto se naučte svůj pohled          
trénovat tak, abyste vždy viděli to světlé a vaše lampička nikdy           
nepřestala svítit tak jako na začátku. Když otevřete šuplíky,         
nejspíše uvidíte řadu papíru, které tam jsou již dny, nebo roky.           
Stejně tak zacházejte se zbytečnými problémy, odstavte je tak,         
aby byly na sobě. Když je šuplík přeplněný, vezměte ho a           
vysypte jednoduše pryč. Dalšími zkrášlovacími prostředky,      
které se vám náhodně dostanou pod ruku, ujistíte svůj příběh,          
že se vždy dá zlepšit, jen je potřeba najít k tomu způsob. Poté             
je tady stůl, neboli váš život, kdy je jen na vás, jak s ním              
budete zacházet, když budete pracovat, důležité je vědět, že         
krom všeho, co je na něm a v něm, včetně problémů, je tady i              
on samotný. Važte proto dobře, jestli ho necháte pomalu         
poškrábat a zničit, nebo si dáte pozor, aby vám vydržel, než           
vaše práce skončí. 

JŠ 

Něvědomost 
Ach ty sladká, s příchutí nugátové čokolády a oříšků, 
tak nevinná, jako bílá vlajka značící mír v o něco hustším           
cigaretovém kouři… 

Ticho před neúnavnou, ohlušující bouří křiku a toho        
nepříjemného zvuku, když nehty zoufale škrábu sklo. 

Zaplavuješ mě detaily, ačkoli sám mlčíš, jak mrtvoly, otočené         
v hrobě ústy dolů. 

Ale Tvé oči, na první pohled chladné a prázdné, na druhý           
divoké a chtivé, Tě odhalují víc, než toužíš. 

Chceš dosáhnout cílové pásky na konci světa, dřív, než         
spadneš z okraje dolů, dřív, než Tě shodím. 

A přitom… já chtěla být tím, kdo Tě na ten okraj doprovodí            
a bude se s Tebou koukat na západ Slunce a východ noci,           
která nás zahalí do svého černého hávu. 

Pomohla jsem Ti vstát a naučila Tě chodit. Rozpojil si naše           
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ruce a teď už běháš sám, nedívám se. 

Poslouchám. Snažím se vyfiltrovat zlé jazyky syčících hadů        
u mého ucha, a soustředím se na smyčec, který se seznamuje          
se strunami a tím nádherně vyleštěným dřevem. 

Vrz. 

Nezklamte se prvním dojmem, za chvilku se budou linout tóny          
líbezné hudby. Déšť bude dopadat na bílé klapky klavíru         
a dohromady budou vyvolávat pocit, jako když dítě poprvé        
uvidí sněhovou vločku. 

Postávám vzadu, objatá vlastními pažemi. Nikdo mi je v životě          
nenechá klesnout podél těla, nenahradí je svými. Snažím se         
otevřít všechny šuplíky a drobné zástrčky a najít tlačítko, které          
ukončí příval těch nových slov a událostí. 

Já nechci! Vzdoruje děcko matce před školou. 
Já nechci! Šeptá dívka mezi vzlyky. 
Já nechci! Říkám svým smyslům. 

Ach ty sladká, s příchutí nugátové čokolády a oříšků, podobná          
bílé chlupaté dece, která mě chrání za chladných nocí, když se           
vidiny snaží zmocnit mé mysli.  

Bylo by lepší nevědět, než stát bosýma nohama na kraji          
kamenného mostu… 

KH 

Naděje 
Po nebi se rozlije rudá záře. Obloha krvácí v posledním          
zoufalém nádechu života, když slunce napne své paprsky, jako         
když tonoucí vztahuje ruce pro pomoc těsně před tím, než se           
nad ním uzavře hladina. Ta záře naplňuje mé nitro hřejivým          
pocitem bezpečí. Tichými slovy utěšuje mou duši, jako        
umírající matka své dítě, opouštějíc jej v krutém, bezcitném         
světě a přesto slibujíce, že se opět setkají, v ráji. Očima hltám            
ten krvavě rudý jas, ten jedinečný odstín, který může vytvořit          
jen z posledních sil se na obzoru držící slunce. A pak nastane            
věčná, téměř nepostřehnutelná chvilka zapomnění, kdy se       
zastaví čas. Zastaví se křídla letících ptáků, zastaví se         
v řekách uhánějící voda i vzduch vstupující do mých plic         
v prudkém nádechu. A právě v tom nekonečném okamžiku        
zazáří slunce nejjasněji. Jeho svit naplní každičké, byť i to          
nejposlednější, zapomenuté místo, dlící ve zdánlivě      
neproniknutelné temnotě. A v tom, jakoby se slunce zhluboka         
nadechlo a navždy, nenávratně zmizelo. 

KD 

Bezpráví 
Mezi kopci a lesy v malé vesničce krčící se v zapadlém kraji            
žilo jen pramálo lidí. Když se na návsi sešli místní, spočítali           
byste je na prstech jedné ruky. Do onoho léta se tu nikomu            
nežilo špatně. 

Avšak toho roku se urodilo méně obilí, z měst se bohatí museli            
přestěhovat na vesnice a do chudičké dědiny přibyla další         
rodina. 

Zavalitý sedlák Koruna se svou manželkou, který by si pro          
halířek nechal koleno vrtat, koupil opuštěný statek U Staré lípy. 

„Dobré jitro,“ zahalekal pan Koruna jako každé ráno s prvním          
zakokrháním. Bafal svou dýmku, zatímco sledoval dění na        
ulici. Na pozdrav mu odpověděl sem tam nějaký soused,         
uštěpačná Dorotka se dokonce zastavila na kus řeči. 

Jako obvykle přemýšlel nad cinkotem zlaťáků, když se na         
prašné cestě objevila cirkusová maringotka. Z kozlíku mu        
zamával usměvavý mužík a vůz se odplazil za zatáčku. 

Koruna si odfrkl. „Co tu ti šašci asi tak chtějí? Copak nevidí, jak             
jsme chudý?!“ 

„Co si to tam mrmláš?“ ozvala se jeho žena. „Třeba bys moh'            
s nimi pořádat nějaké představení. 

Za pár stříbrných by to za tu námahu stálo. Ve spíži máme            
málo zásob a zima se blíží.“ 

Sedlák si pouze prohrábl plnovous a nic dalšího už neřekl. 

Příštího rána se vydal za svítání za cirkusem. Principál si          
zrovna užíval ranní kávu. Koruna se mu představil s obvyklou          
noblesou. 

„Pokustón,“ principál napřáhl svou ruku k němu a šlehl svým          
elegantním knírkem. „Jsem zároveň náš nejlepší kouzelník.“       
V hlase mu zněla pýcha a hrdost. 

„Poslyšte, pane Pokustón, My jsme malinká vesnice, ale rádi         
se koukáme na cirkus a další zábavy. 

Nechtěl byste nám tu něco zahrát? Za zlaťák dva vám pomohu           
dostat všechny obyvatele na představení. Je nás tu hromada.“ 

Nejisté poškrábání na kouzelníkově hlavě mluvilo za vše.        
„Neviděl jsem tu mnoho lidí.“ 

„To protože všichni pracují, domy mají schované,“ chlácholil ho         
podle, „Vidíte ty stromy, lesy a kopce? Mají spoustu obyvatel.          
Když mi za všechny dáte zlatku, přesvědčím je.“ 

Nakonec výřečný Koruna nic netušícího Pokustóna přesvědčil. 

Dva dny utekly jako voda a představení na návsi bylo plně           
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připraveno. Paní Korunová kmitala okolo principála, aby       
nepoznal, jak málo lidí ve skutečnosti přišlo. I tak to byla pro            
dědinu ohromná událost. Vdova Marečková zaplatila broží po        
sestře, jenom aby mohla spatřit hadí ženu na vlastní oči. 

Po představení se rozlícený Pokustón vyvalil ze stanu. Na         
sluníčku nyní jeho vlasy vypadaly ještě šedivější než        
v předešlých dnech. 

„Ty chceš zlaťáky za takhle malé publikum? Ty všiváku! Ty, ty,           
ty…,“ zakoktal se stále bledý jako stěna. 

Sedlák pokrčil rameny: „Slíbil jsi mi zlaťák za všechny         
obyvatele. Tož, tu jsou.“ 

Kouzelník si rukou v bílé rukavičce uhladil knírek. Zlověstně         
zasyčel a hodil k nohám sedláka zlatku. 

Korunová mezitím už doběhla do statku. Vysypala obsah        
velkého měšce na stůl a přepočítávala zlatky patřící cirkusu. 

Netrvalo to dlouho a Pokustón se rozlíceně objevil na prahu          

starosty. „Okradli mě!“ hulákal na celé okolí. Starosta jen         
odmávl jeho slova, ale kouzelník ne a ne přestat. 

„Dal jste panu Korunovi zlatku. Jak vám mám věřit, že jste           
utržil víc?“ opáčil. „Ve vesnici jsme chudí a je nás málo.“ 

Pokustón se zamračil, otočil se se svěšenými rameny na patě          
a jakživ ho už nikdo nikdy v tomto kraji nespatřil. 

Ještě se ani neusadil prach na ulici a už paní Korunová hrdě            
nosila brož vdovy Mařečkové a starosta se chlubil novou         
hedvábnou vestou. Celá vesnice věděla, že starosta       
s lakomým sedlákem jsou zloději, ale neměl je kdo potrestat.         
Od té doby se vesnici začalo říkat Bezpráví na památku          
hanebného činu. 

Pozn.: Jedná se čistou fikci, postavy ani děj není inspirovaný          
reálným příběhem. 

MK 

Odsouzený život 
Dívám se z oken, z oken mrakodrapu, 

lidí chodí dole a já lámu si hlavu, 
jestli jsem tu měla být a je-li to tak 

správně, 
jestli budu někdy mrchou, pro úspěchy 

zdárné. 

Občas je ve vzduchu jasně cítit zloba, 
a já si říkám, jestli mě neminula doba, 

vážně jsem v pravý čas a na 
správném místě? 

To zda tu mám být asi nikdo neví jistě. 

Kdo ví zcela určitě, že jsem patřím, 
a že nejsem jen nějakým omylem 

zvláštním, 
všechno má svůj důvod, tak kde je 

sakra tenhle? 
A v tom někdo řekl: 
„Postavte ji semhle.” 

„Ať se jako všichni naučeně tváří, 
a hloupé otázky dále nevytváří, 
za každé zprotivení spráskejte ji 

bičem…” 
No tak tenhle život je asi o ničem. 

Tahle tichá pravidla teď hýbou světem, 
mlčí kolem dospělých, 

ale říkají se dětem, 
tvrdohlavost člověka se nedá jen tak 

změnit, 
ne snad že by to chtěl někdo ocenit. 

Dívám se z oken, z oken mrakodrapu, 
zda skočit či neskočit, lámu si hlavu, 
zatnout zuby, vzít zbroj a bojovat? 
Nebo jim to usnadnit a bez boje to 

vdát? 

Levá nebo pravá, sever nebo jih? 
Asi to tak v hlavě, navždy budu mít, 

otázky, na které odpověď sotva najdu, 
a dvakrát do týdne k psychologovi 

zajdu. 

Vyslechne mě jako koncert špatné 
skupiny, 

kterou jeho dcera miluje a poslouchá 
hodiny, 

a až zavřu dveře, tak si oddychne, 
oba budeme vědět, že další schůzka 

nebude. 

Budu bloudit světem, dosti zmatená, 
ptát se sama sebe, jestli tohle smysl 

má, 
když budu mít štěstí, založím rodinu, 
to zní jako správný scénář pro hrdinu. 

Myšlenky umlčí křik a pláč mých dětí, 
vaření, praní, úklid a vynášení smetí, 

a můj milovaný muž se se mnou 
rozvede, 

nebudu už totiž jen holka do postele. 

Všechno se to budu snažit zvládnout, 
se skleničkou vína, nechám hlavu 

zchladnout, 
potom děcka vyrostou a budou chtít jít, 
budu čtyřicátnice, co má jen prázdný 

byt. 

A až budu stará, jenom svěsím hlavu, 
budu se dívat z oken, oken 

mrakodrapu. 

KH 

©2019 Střední průmyslová škola chemická Pardubice strana 7/8 číslo 3/2019 březen 



Vyzvědač SPŠCH Pardubice – studentský časopis nejen pro studenty 

©2019 Střední průmyslová škola chemická Pardubice strana 8/8 číslo 3/2019 březen 

Tiráž 
Adam Šimůnek fantasta, 

šéfredaktor 

Pavla Vlčková 

Katka Dontová 

Monika Felcmanová 

Veronika Holá 

šéfredaktorka 

spisovatelka 

věčný snílek 

nadšený 
spisovatel 

Kristýna Hrbková 

Michaela Hricinová 

Lada Klečková 

Kateřina Krpačová 

Marie Kovrzková 

Katka Vavřinová 

Dominik Daněk 

Víťan Chrudimský 

Filip Prchal 

Josef Šobek 

jazykozpytec 

grafik 

bludišťák 

kreslířka 

pohádkářka 

fotografka 

spisovatel 

kreativní podivín 

sdílný snílek 

básník 

Mgr. Petra Kácovská konzultantka 

Mgr. Tomáš Novotný konzultant 

Matouš Hanout kreativista 

pisálek Anna Ambrožová 

Matouš Řehák vypravěč 

Hádanka 
Policie již delší dobu sleduje partu lupičů, která má v plánu vyloupit banku. Po 
rozsáhlém vyšetřování se policii podařilo zjistit, o kterou banku ve městě se jedná, 
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