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VÁNOČNÍ VÍDE Ň 2011 

 
 

Dne 16. 12. brzy ráno vyjel autobus plný studentů a profesorek naší školy směr Vídeň. 
Do Vídně jsme přijeli kolem deváté hodiny. Společně jsme šli ke galerii umění Albertina. Je 
v ní vystaveno přes 25000 kreseb a přes půl miliónu grafických listů. Je jednou z největších 
sbírek na světě. Nejvzácnější jsou díla od Rembrandta, Leonarda da Vinciho a Michelangela. 
Dostali jsme informace ohledně srazu, rozdělili se na skupiny a rozešli se do centra metropole 
Rakouska. Hlavním cílem bylo spatřit na vlastní oči proslavené vánoční trhy. Náměstí 
Rathaus bylo plné vesniček z dřevěných stánků. Prodejci nabízeli tradiční vánoční speciality 
k jídlu a pití a ruční výrobky. Přestože bylo náměstí plné lidí, panovala tam příjemná, 
poklidná atmosféra. Lidé popíjeli punč a svařené víno nebo pojídali různé pochoutky. Trhy se 
linula vůně pečených brambor a kaštanů. Pro moje kamarádky byly největší lahůdkou jahody 
v horké čokoládě. Nevěděla jsem, kam se dřív dívat, všude bylo velké množství neonových 
světel a vánoční výzdoby. A to nejenom na náměstí, ale i v okolních ulicích. Bylo poznat, že 
všichni se na svátky moc těší a velmi to prožívají. Při odjezdu autobusem už bylo šero, takže 
jsme ještě zahlédli, jak trhy vypadají při plném osvětlení. Byla to zkrátka nádherná podívaná!    

Na vánoční trhy ve Vídni budu ráda vzpomínat, okouzlily mě svou jedinečnou 
atmosférou. Už chápu, proč si je každý rok nenechá ujít tolik lidí. 

 
 
                                                                                                 Jana Tejessyová, 2.L 
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MATURITA, ANEB OTÁZKY SEŽRALA NAŠE RITA 
 
Maturita, slovo, které každý čtvrťák slyší v pravidelně se opakujících intervalech, tedy 
pokaždé, když se věnuje něčemu jinému než učení. Maturita povýšila do státní úrovně a stává 
se objektivnější. Ale čekat u lidí objektivitu, by bylo stejně naivní, jako jet lyžovat na Saharu. 
Taky se jí přezdívá zkouška dospělosti. V porovnání s Brazílií, kde chlapcům kmene Matis, 
kteří se chtějí stát dospělými, nejdříve nakapou do očí rostlinný jed, pak je bičují a nakonec 
jim do ran vetřou nějaké svinstvo, se maturita jeví jako pouhé zapnutí mozku. Buďme rádi, že 
žijeme v nudné střední Evropě a připomeňme si přípravu na náš rituál. 
Většinou existují dva typy maturantů. Poctivci a flákači. 
 
 Poctivci 
Maturitní otázky vypracovávají o velkých prázdninách po ukončení třeťáku nebo požádají už 
odmaturovaného kámoše poctivce, aby jim půjčil své otázky. Půjčené otázky si přepracují tak, 
aby jim vyhovovaly. Nikdy, nikdy jim je nepočůrá ani nesní pes, nepolijí si je čajem, 
nezamastí si je od gyrosu, neuletí s vichřicí ještě s polovinou domu a mají je osobně 
podepsané od Chucka Norise. Učí se průběžně jednu až dvě otázky denně, podle toho, kolik 
mají učení do školy. Na vysvědčení dostanou vyznamenání s pochvalou. O svaťáku si už asi 
po sté všechno zopakují a poslední den před maturitou nedělají nic, protože jim to doporučila 
paní učitelka. U zkoušky si vytáhnou buď lehkou nebo těžkou otázku, ale vždycky dostanou 
jedničku. Svůj úspěch oslaví z přáteli ze šachového kroužku.  
 
 Flákači 
Maturitní otázky nevypracovávají. Požádají odmaturované kámoše flákače, aby jim prodali 
své otázky, které ukradli poctivcům. Otázky mají nejlepší léta za sebou, jsou polité, umazané 
a polovina jich chybí. Na některých se píše: „ Zbytek sežrala naše Rita, viz wikipedie!!“ 
Neučí se, hrají hry a tikají si s hospodským. Mávají svému vyznamenání, které ve druhé třídě 
zmizelo v nenávratnu. O svaťáku vypijí litry redbulu či kafé. Přečtou si otázky a první 
odstavce ve wiki, protože tam se stejně píše nejvíc. Poslední den před maturitou pořádně 
zakalí, protože paní učitelka říkala, že alkohol nám nepomůže. Když mají štěstí a nepozvrací 
třídní, tak si vytáhnou Babičku, My family a jim podobné. Když nemají štěstí, tak září v září, 
protože pod nátlakem rodičů se z nich na dva měsíce stanou poctivci. Maturitu oslavují 
dalších pár let. 
  
Ať už patříte mezi poctivce nebo flákače, přeji Vám nejvíce štěstí na světě a ať Vás neopouští 
humor! 

Jolana Bezděková, 4.L 
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Také tento školní rok se studenti naší školy zapojili do projektu, který vyhlásila MF Dnes 

„Studenti čtou a píší noviny“. Předkládáme Vám zajímavá zamyšlení nad různými aktuálními 
problémy či otázkami. Další příspěvky najdete v archivu na http://zpravy.idnes.cz/studenti.asp 

 
 

(NE)ZBYTNÝ ALKOHOL 
 

 Alkohol pije většina lidí po celém světě. Někteří při schůzkách s přáteli, někdo jen tak 
u televize. Mnozí lidé ale alkoholem řeší své potíže. Když se napijí alkoholu, nevnímají žádné 
problémy, které mají, ale také je nevyřeší. Alkohol nám v jisté míře neuškodí. Ve větší míře 
však způsobuje fyzické i psychické problémy. Nejedná se jen o to, že nám ničí zdraví, ale 
nehodovost při alkoholu v krvi je neuvěřitelná.  
 Za jeden rok se stane tisíce nehod způsobených alkoholem. Toto se ovšem netýká 
pouze dospělých lidí, ale také mládeže mladší 18 let. Proč mladí lidé ale alkohol pijí? Pro 
zábavu, ze zvědavosti, ale také pro začlenění do party. Chtějí se vyrovnat těm velkým 
borcům. Proč tomu tak ale je? Proč se jim chtějí slušné děti vyrovnat? 
 Každý potřebuje kamarády a mnohdy je získávají za velkou cenu. Neříkám, že jsem se 
alkoholu nikdy nenapila, ale nepovažuji ho ve svém životě za nijak důležitý. Když se chci, 
pobavit nepotřebuji k tomu přece alkohol a jiný důvod k pití alkoholu také nemám. Vždyť 
z každé akce, kterou prožívám se svými přáteli, chci mít nějaké vzpomínky. Pokud se ale jdu 
pobavit a další den si pamatuji jen to, jak jsem tam přišla, ale už si nevzpomínám, kdy a 
jakým způsobem jsem se vrátila domů nebo co jsem tam dělala, protože jsem byla opilá, to já 
za zábavu nepovažuji. Nehledě na to, že když jsme opilí, děláme věci, které bychom 
v normální situaci neudělaly, ani by nás nic takového nenapadlo. Už to ale nikdy nemůžeme 
vzít zpět. 
 Takže alkohol, proč ne? Ale v míře, v jaké jsme schopni ho zvládnout. Prostě znát a 
dodržovat svou mez v pití alkoholu. 
 

Kateřina Perglová, 2.L 
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VÝHLED DO ROKU 2012 
 
,,Letnímu vánku o bouři, studniční žábě o moři a polovzdělanci o tom, co nikdy ve škole 
neslyšel, nevyprávěj.“  Čínské přísloví 
A je to tu! Jsme konečně v očekávaném roce 2012. Konec světa? Nebo snad jen slet 
konspiračních teorii? Měli Mayové pravdu? Pochopili jsme vše správně? 

Spousty otázek koluje světem na tento revoluční rok 2012. Jsou lidé, kteří věří, že 
skutečně 21.12.2012 bude konec světa a dalo by se i říct, že k tomu mají nevyvratitelné 
důkazy. Tyto teorie si můžete přečíst třeba na portálu: ,, http://konec-sveta.net“.  Mají tam 
vysvětlené, magnetické přepólování  Země, zvýšení sluneční aktivity, srážku Země s jiným 
tělesem, apod. Také zde můžete najít různé mytologické teorie, například věštba Sibily. Ta 
dokázala předpovědět mnoho událostí, které se opravdu staly. K roku 2012 prý má ale žít 
„poslední generace“, dle ní přijde zemětřesení, tsunami a oheň (pravděpodobně sopka).“  

Další jsou východní teorie. Ty popisují uvolnění energie zemského jádra a tím by měla 
být i volnější naše mysl. Měli bychom  být vnímavější a láskyplnější. Zapomenout na hesla 
dnešní společnosti: ,,Give me! Give me! Give me! Push! Push! Push! Step! Step! Step!“. 
Naučit se znovu žít v souladu s přírodou a hlavně sami se sebou a druhými lidmi. Najít vnitřní 
klid a krásu života. 

A potom tady máme teorii, která asi naši západní civilizaci zajímá nejvíce. Jsou to 
,,ekonomické teorie“. V tomto článku se tedy zaměříme na fakta, která ovlivňují přímo 
společnost, ve které žijeme. Ale nejdříve si naše společné žití představíme. 
„Každý život se více či méně podobá zřícenině; pod jejími troskami máme objevit skutečný 
osud člověka.“  José Ortega Y Gasset 
Přesto že je naše dnešní, moderní kapitalistická společnost založená na svobodě, z druhé 
strany je regulována trhem. Trh zboží určuje podmínky.  Lidé chtějí konzumovat stále více. 
Chtějí být ve všem nejlepší, aby měli co nejvíce peněz. Chceme být jako ti, které vidíme 
denně v televizi. Mít velké domy, skvělá auta.  Ale už nevíme, že ti lidé, kterými chceme být, 
jsou jen uměle vytvořené figurky. Už Fromm říkal, že: „Moderní kapitalismus potřebuje lidi, 
kteří mají pocit, že jsou svobodní a nezávislí, že nejsou podřízeni žádné autoritě, zásadě či 
svědomí- a kteří si přesto dají poroučet, aby dělali, co se od nich očekává, aby se bez třenic 
zapojili do společenské mašinérie; které lze vést bez násilí, bez vůdců, pobízet bez cíle- vyjma 
jednoho: mít úspěch, pohybovat se fungovat, jít dopředu.“ Důsledkem této konzumní 
revoluce je tedy fakt, že dnešní moderní člověk je odcizen sobě, ostatním lidem a přírodě. 
Proměnil se ve zboží a své životní síly pociťuje jako investici, která mu musí přinést co 
největší zisk. Přimyká se k stádu, od kterého se neliší myšlením, cítěním či jednáním. 
Přestože se snaží být co nejblíže ostatním, zůstává docela sám s hlubokým pocitem nejistoty, 
úzkosti a viny, což je důsledkem nemožnosti překonat lidské odloučení. Huxley popisuje 
moderního člověka takto: ,,Je dobře živen, dobře oblečen, pohlavně uspokojen, ale chybí mu 
vlastní já, má jen nejpovrchnější kontakt s ostatními lidmi a vedou ho hesla jako je například: 
Lidské štěstí dnes znamená ,,bavit se“. 

Takhle nějak by se dala popsat dnešní společnost. A teď se podíváme, co jsme 
dokázali díky našemu způsobu života. 
Krach akcií na burze začal už  roku 2000. Tak, jako předešlé krachy na newyorské burze, také 
tato rozpoutala velkou hospodářskou krizi, která stále trvá. Líbí se mi, co řekl jeden německý 
ekonom o tom, jak tato krize vznikla. Protože většina lidí se o samotnou ekonomiku nezajímá 
a hlavně jí nerozumí. Protože ekonom nám řekne něco o subprime krizi, ale nikdo vám 
nevysvětlí, o co opravdu jde.  Zatím, když přemýšlíte co subprime krize znamená, se zní stala 
finanční krize. A právě výše zmíněný německý ekonom, který se jmenuje Andrease Clause, 
vysvětlil tuto krizi jednoduše, řekl: ,,Ve skutečnosti je to systémová krize. Údajně to mělo 
začít touto tzv. subprime krizi a přitom klesly ceny nemovitostí pod základní sazbu- pod 
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základní sazbu se v USA poskytovaly úvěry na nemovitosti lidem, kteří si to vlastně nemohli 
dovolit. Jejich motto asi bylo: Koupíme si ten drahý dům, který si nemůžeme dovolit a do 
druhé garáže si dáme Landrover, který si také nemůžeme dovolit, abychom ohromili souseda, 
kterého vůbec nemáme rádi. To všechno pak neprobíhalo dobře a trh se zhroutil. Dokonce i 
když víme, že se něco děje,  necháváme se stáhnout tím, co nám média podsouvají. Je to 
jednodušší. Pokračujeme všichni, jako by nic neexistovalo, žádná krize. Prostřednictvím 
peněz dochází k systémovému rozdělení majetku od chudých k bohatým.  A to je úloha 
moderních finančních služeb. Hlavní problém je, že většina lidí v tomto skvělém 
globalizovaném světě pořád ještě vůbec, nebo málo chápe tématiku peněz. Používáme je 
každý den, je to téměř nejpoužívanější produkt, dalo by se říct. Produkt, protože peníze nejsou 
univerzální princip. Peníze jsou člověkem vynalezený princip. Dá se říct, že je to nejlepší 
vynález, který lidstvo vymyslelo. Bohužel nám, ale byla ukradena moc nad našimi penězi. 
Žijeme v systému dlužných peněz. Z toho vyplývá, že první byl dluh a pak až přišly peníze. 
To, že máme v kapse nějaké bankovky, znamená, že si někdo,  kdekoliv na světě, vzal úvěr. A 
z toho plyne dál, že výše veškerých dluhů na světě je rovna výši veškerého jmění na světě. A 
z toho můžeme vyvodit, že kdyby všichni lidé na světě splatili své dluhy, zmizely  by i 
všechny peníze. Uvědomujete si to? O tomhle se můžeme bavit do nekonečna, ale jisté je, že 
my obyčejní lidé, se to bez vlastního přičinění nedozvíme. Jediné, co víme, je to, že všechny 
dluhy se nedají nikdy splatit. Také je důležité si uvědomit, že krachy na burzách jsou jednou 
za  60-80 let. Není to zvláštní? Ekonom vám dokáže vysvětlit proč se to děje, obyčejný člověk 
si toho ani nevšimne.  

Ať už to vnímáme nebo ne, něco se děje, něco se mění. Já osobně nezastávám teorii o 
konci světa. Ale předpokládám, že ani vám se nelíbí, jak s námi velké korporace manipulují. 
Myslíme si, že jsme svobodní. Ale můžeme si opravdu dělat to, co chceme? Jsme omezováni 
strukturou. Musíme dělat to, co se od nás očekává. A když jsme přece jen silní a zkusíme 
něco jiného, vymaníme se ze skupiny a staneme se sami sebou, označí nás za blázny, 
konspirátory, a nebo nám nakonec i diagnostikují nějakou poruchu. Víme to všichni, nastává 
boj o budoucnost, ne úsilí o rehabilitaci minulosti. Po 22. leté éře rozprodávání a rozkrádání 
starého státu přichází fáze budování státu nového – pokud o to budeme stát, a hlavně to chtít. 
Rok 2012 je revoluční už jen tím, že se o něm mluví, všichni cítíme blížící se změnu. 
Začínáme si uvědomovat nesmyslná politická rozhodnutí, která nám nic dobrého nepřinášejí. 
Je potřeba, abychom se všichni naučili vnímat sebe jako individualitu, odstranili masky, se 
kterými žijeme v dnešní společnosti. Myslíte si, že takoví, jací se děláme, jsme lepší než jací 
jsme ve skutečnosti? Člověk ví a cítí co je dobré, zná všechny svoje pocity. Bohužel jsme jen 
zmateni minulostí. Prvně to byli králové, pak generálové, další byli diktátoři a teď máme 
prezidenty. Všichni tito vedli a vedou nesmyslné války ,,mocí“. Které nás vůbec nezajímají, 
ale nejvíce na nich trpíme my.  
 Berme rok 2012 jako začátek nové éry. Éry, které se budeme všichni plně účastnit a 
budeme se snažit udělat náš svět lepší pro nás, přírodu a pro naše potomky. Dejme si 
předsevzetí, že už nebudeme líní a budeme dělat to co je správné. Přestaneme se dřít pro 
sobce a hlupáky posedlé mocí. Začněme žít jako osobnosti, jako lidské bytosti, které jsou 
vědomé. Uzdravme naši společnost a převezměme iniciativu do svých rukou. 
Všem přeji do nového roku 2012 hodně životní energie, velkou dávku rozumu a dobrou 
prozíravost. 
,,Když neznáte směr, tak čekejte. Odpočívejte. Sněte. Uložte se ke spánku. Meditujte, dokud se 
neobjeví prázdnota. Potom bude mít vnímající uvědomění tendenci obnovit realitu a postavit 
vás na novou cestu, znovu a znovu. Všechno se opět vynoří doslova z ničeho - objeví se 
uvědomění a nové vědomí.“ 
(Arnold Mindell, Psychologie životní cesty spjatá se zemí a životními rytmy: Uvědomění si 
cesty, s. 38)        Gabriela Mosoriaková, 4. L 
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ČD - ČESKÉ DRÁHY - ČEKÁŠ DLOUHO - ČASU DOST - ČEKEJ DÁL 
 
 Jsem rozzuřená. Nenávidím České dráhy. Je to spolek nepřejících úředníků. Proč to 
dělají? Proč mi ničí život? Řeší tím své vlastní problémy? Proč zamkli tu bránu?! 
 Asi bych měla vysvětlit, co se stalo. V klidu běžím na vlak jako každý den, protože 
vstávám na poslední chvíli. Když doběhnu k bráně, vím, že dnes jsem zvítězila. Vlak jsem 
stihla, už stačí jen otevřít bránu, přeběhnout koleje a nastoupit. Průvodčí mě vidí a usmívá se 
na mě, škodolibě. Chytnu za kliku a… Dali na ni zámek na kola! Zamkli moji zkratku! 
Průvodčí se na mě stále dívá, usmívá se ještě víc, ví, že spěchám, tak zapíská, nastoupí a 
ujede. 
 Vím, že Vám to nepřijde jako katastrofa. Ale já si myslím, že tato příhoda ukazuje na 
stav dnešní společnosti. Proč máme takovou radost z utrpení jiných? I když, spíš by mě 
zajímalo, kdy to vzniklo. Stává se to už i mě. Jako malá jsem se dívala na TV a litovala 
každého. Ale něco se změnilo, asi to bude společností, ve které žiji. Dozvěděla jsem se, že 
zemřel Steve Jobs a neřekla jsem si, že je mi ho líto, ale že mu ani peníze nepomohly. 
 Kdy se z dětí stávají závistivci? Myslím, že to lidé asi nikdy nezjistí, nejspíš ani 
nezmění, ale alespoň by se nad tím mohli zamyslet. 

            
        Tereza Pokorná, 4.L 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAJNOVÁ BRIGÁDA 
 

 Henry se probudil po dlouhém, ale neklidném spánku. V New Yorku bylo krásné 
počasí, nic zvláštního se nedělo. Uvařil si kávu a sedl si na pohovku. Tak je to tady, dnes se to 
stane. Připravoval jsem se dva roky, obětoval jsem tomu všechno. Musí to vyjít, není jiná 
možnost. Začínal být mírně nervózní, bylo devět hodin ráno. Už jen hodina, za hodinu 
dostanou ti nejbohatší Američané pořádnou lekci, hlavně Jack Simone. 
 Henry o něm věděl všechno, kde bydlí, co snídá, kam chodí venčit psy. Věděl, v které 
dny večeří se svou ženou a kolik času věnuje své milence. Do jeho okolí dosadil své lidi, najal 
si soukromé detektivy a spolupracoval s divnými hackery. 
 Je 9:30, Simone právě dosnídal jablečný koláč a černou kávu, políbil svou ženu a 
nastoupil do limuzíny. 9:45 vchází do hlavního sídla The Bank of New York na dolním 
Manhattanu. Bere si od asistentky poštu a zapíná počítač. Je nervózní, dnes přesně v 10:00 má 
na nové konto přibýt 1 miliarda dolarů. Je za minutu deset. Jack Simone se přihlašuje ke 
speciálnímu účtu ve stejnou minutu jako Henry o dva bloky dál. Přesně v 10 hodin se zhroutí 
server banky a Henry si pošle miliardu dolarů, která visí ve “ vzduchu“ na svůj účet ve 
Švýcarské bance. 

        Jolana Bezděková,  4.L 
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KŘÍŽOVKA 
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SUDOKU 
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