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VÝSLEDKY LITERÁRNÍ SOUT ĚŽE 2013 - 2014 
 
 Literární soutěž, pořádaná ředitelstvím školy, se v tomto roce konala již počtrnácté.  
 

Studenti, kteří se do soutěže zapojili, si mohli vybírat ze 4 témat a soutěže                  
se zúčastnilo celkem 22 autorů ze všech typů studia i ročníků školy. 

 
Literární příspěvky hodnotila dvoučlenná komise ve složení: Mgr. Dvořáková a Mgr. 

Opravilová. Na soutěžních příspěvcích oceňovala především stylistické dovednosti, osobní 
vklad autora, myšlenkovou obsažnost a originalitu zpracování. 

 
Nejatraktivnějším tématem se ukázalo být téma č. 4 „Setkání se zajímavým 

člověkem“, které si vybralo 12 studentů. Dále si 4 studenti vybrali ke zpracování volný 
slohový útvar na téma „Tolerance“, 3 studenti psali článek do školního časopisu s názvem 
„Obyvatelé virtuálních světů“ , ve kterém se zamýšleli nad životem na sociálních sítích, a 3 
studenti vyprávěli o tom, jak se stali pověrčivými. 

 
 
 

Ocenění za literární dílo:  
 
 
1. místo  Karolína PEŘINOVÁ  (1.L) 2 poukázky na lístky do kina na film dle vlastního           
     výběru 
 
2. místo  Eliška MISTROVÁ (3.B)       knižní poukázka v hodnotě 300,- Kč 
 
 
3. místo Kateřina BARTOŠOVÁ (1.L) knižní poukázka v hodnotě 200,- Kč 
 
 
Cena sympatie:  
 

Robert VLK (2.V)     knižní poukázka v hodnotě 200,- Kč 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
Ceny, které věnovalo SRPD,  byly předány na slavnostním vyhlášení výsledků              
dne 24. 2. 2014 v uč. 51. 
 
       Mgr. Dvořáková a Mgr. Opravilová 
       (za vyučující CJL) 
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TOLERANCE NENÍ LHOSTEJNOST 
 
 Co je vlastně tolerance? Pro spoustu lidí jen prázdné slovo. Ani příliš sladké, ani 
hořké, ani veselé, ani smutné. Prostě obyčejné slovo. Jenže těchto pár písmen má v sobě ve 
skutečnosti neobyčejnou moc. V čem spočívá jeho kouzlo? 
 Snad každý z nás viděl někdy skleněné těžítko. Malou průhlednou kouli, v jejímž 
středu sídlí miniaturní svět. Při sebemenším otřesu začnou všechny volné částečky v těžítku 
chaoticky poletovat. My s velkou trpělivostí sledujeme jejich osud a čekáme,                                             
až se ony částečky opět zklidní a usadí. Když se tak stane, cítíme většinou radost a 
uspokojení. 
 V reálném světě  je tomu bohužel jinak. Přestože Země připomíná zmíněnou 
skleněnou kouli, vnímáme chaos vzniklý jakýmkoliv podnětem za rušivý a probouzí se v nás 
netrpělivost a nesnášenlivost. Hledíme na chyby ostatních a nevnímáme svoje. Narážíme do 
sebe přesně jako ty částečky ve skleněném těžítku. Chybí nám vzájemné obohacování, 
respektování, snášení cizích názorů. Chybí nám zkrátka tolerance. 
 Uvažujeme-li o vzájemném respektu, musíme nejprve nastavit zrcadlo sami sobě. Poté 
získáme klíč, který nás vysvobodí z vlastních iluzí. Pak vykročíme na cestu kompromisu. 
Kam až jít ve svých ústupcích? Kam až tolerance zajde, aby nedošlo k oboustranné ztrátě 
důvěry? Tolerance není lhostejnost, což si mnozí lidé pletou. Když nad tím tak uvažuji, ani se 
jim nedivím. Hranice je v tomto případě velmi úzká. 
 V mém okolí žil nesvéprávný muž, který svou jednoduchostí nikomu neubližoval, 
nepřekážel. Ten muž měl jediného blízkého přítele, svého psa. Pes rovněž nikomu nevadil, 
dokud nezačal štěkat. Muž, žijící na ubytovně, se tak musel se svým miláčkem rozloučit. Nesl 
ztrátu svého psa velmi těžce a zanedlouho zemřel. Majitelé ubytovacího zařízení se necítili 
ani z části zodpovědni a neprojevovali žádnou lítost. Po nějaké době si rovněž pořídili psa, 
který svým agresivním chováním nahání hrůzu celému okolí. Nikdo si ovšem nestěžuje. 
 Zamyslíme-li se nad tímto příběhem, nabízí se otázka, do jaké míry může ovlivnit 
majetek a postavení toleranci. Můj názor je, že hladina morálky by se měla měřit stejně bez 
ohledu na barvu pleti, etnické menšiny, jazyk, pohlaví, víru atd. 
 Vždyť tolerance je jedním z požadavků demokracie.  
 
 

Karolina Peřinová, 1.L 
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OBYVATELÉ VIRTUÁLNÍCH SV ĚTŮ 

(článek do školního časopisu o životě na sociálních sítích) 

 
 Před několika lety, když ještě nebyly sociální sítě, byl vztah mezi lidmi všeobecně 
lepší. Lidé spolu trávili spoustu času. Chodili spolu do kin, divadel, navštěvovali koncerty 
nebo třeba různé dobročinné akce. Pak ale přišel hit internetu jménem Facebook. 
 Facebook je sociální síť, prostřednictvím které spolu lidé mohou navzájem 
komunikovat, sdílet příspěvky, nebo komentovat příspěvky svých přátel. Bohužel se v dnešní 
době tento hit velice rozšířil mezi dětmi a teenagery. Většina dětí a teenagerů se už nevěnuje 
svým zálibám a koníčkům tolik jako dříve. Jejich jedinou starostí jsou novinky, příspěvky, 
fotky, statusy nebo videa na výše zmiňované síti. Takový běžný den teenagera na střední 
škole je asi následující: ráno vstát a pokud možno ještě v posteli zhlédnout novinky na 
facebooku; při cestě do školy poslouchat hudbu různých žánrů a vyvěsit na svou zeď status, 
že bude trávit den ve škole, kam se mu vlastně ani nechce a nebaví ho to tam. Nedílnou 
součástí školního dne je také jeho mobilní telefon. Neustále během vyučovací hodiny             
a přestávky kontroluje, zda na síti nepřibylo něco nového, nebo zda nemá vzkaz od některého 
ze svých přátel. Takto vlastně celý facebookový cyklus pokračuje do doby, než se rozhodne 
jít spát. 

Otázkou ale je, máme-li toto všichni zapotřebí. Co máme z virtuálního vztahu mezi 
lidmi, se kterými v ten daný okamžik sdílíme pouze a jen okénko chatu. Není pro obě strany 
snad lepší osobní setkání a fyzický kontakt? 

Většina psychologů před sociálními sítěmi varuje a publikuje děsivé články o tom, že 
na sociální sítě jako je Facebook, Twitter, My space nebo Badoo vznikají  těžké závislosti, 
které se v mnoha případech musejí léčit. 

Zkrátka a dobře – sociální sítě jsou žrouty času, které nám ničí život. 
 

Eliška Mistrová, 3.B 
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JAK JSEM SE STAL POVĚRČIVÝ 
 

Jednoho dne si krásně na sluníčku vyhřívám svůj černý chlupatý kožíšek a usínám. 
Najednou slyším nějaký hluk. Otevřu oči a vidím dvě velká světla, která přijíždějí blíž. 
Kráčím si pomaličku jak princezna přes silnici.  Co to je? Ten stroj vydává zvláštní zvuk  
,,Tůt,  tůt,“ který nepřestává. Rozbíhám se a ve stroji, který lidé nazývají auto, jen slyším:  
„Pozor, černá kočka! “ A projíždí dál. 

Nechápu to. Jsem jen obyčejná kočka a lidé z toho tolik dělají, kvůli kdejakým 
pověrám. Procházím se ulicemi, všude tolik hluku, lidé blázní a dávají pozor, jen abych jim 
nepřešla přes cestu. Obchází si mě a vždycky řeknou: „To by mi tak ještě scházelo, stačí,  že 
je dnes  13. pátek.“ Nezaobírám se tím a pokračuji v cestě dál. Najednou kráčím ulicí plnou 
obchodů a rodiny u svých aut vykládají zboží z nákupních košíků. Vidím malou roztomilou 
holčičku, která právě nastupuje do auta ke své rodině a maminka jí dává pás a pak odjíždí, ale 
se mnou v kufru. Neodolala jsem. 

Cítím, jak projíždíme klikatou cestou a auto zastavuje. Vybíhám z kufru.  Lezu na 
strom a schovávám se do větví.  V tu chvíli mi podklouzává tlapka. Necítím pod sebou větev, 
zaháknu svoje drápky do větve a snažím se udržet na ní. Jenže ta se podlamuje a já padám 
směrem na zem.  Snažím se zachytit, ale nedaří se mi to. Ležím v zahrádce a něco mě bodá do 
mého kožíšku, otáčím se a najednou přichází bolest. Trny z růží jsou nejen v mém kožíšku, 
ale i tlapkách. Chci odejít, jenže to nejde, nemůžu si stoupnout, protože bolest je silná. 
Pomalu zavírám své zelené oči. Chci najít naději v něco, jenže nevím v co. Mám strach, že už 
je konec. Pomalu ustupuje bolest, protože se ztrácím ve tmě.  

Co to je? Já vzlétám? To už jsem v nebi? Pokouším se otevřít oči, jenže jde to těžko. 
Ale přece jen se povedlo. Otvírám jedno oko a vidím malou holčičku. Zachránila mě? Drží 
mě v dlaních a hladí mě a  snaží se mi vytrhat trny. Hrozně to bolí, mňoukám bolestí. 
Holčička už vytahuje poslední z ouška. To už nevydržím a vyskočím jí z ruky. Dopadám na 
tvrdou zem. Zvedám se a pomalu jdu po zahradě dál. 

Prolézám dírou ve zdi.  Vykřikuji:  „M ňáu.“  Necítím tlapičku, jen další bolest. Na ni 
letí cihla ze staré zdi. Vytrhávám spod cihly packu, a jak couvám, padám do studené vody. V 
tu chvíli si uvědomuji, že neumím plavat. Dochází mi kyslík a jdu ke dnu bazénu. „Opět 
uvidím jen tmu,“ pomyslím si.  A najednou cítím hřejivě teplé ruce, a nadechuji se. Ta 
maličká mi zachránila život. Ale já už nemám sílu dál jít. Dnes už ne, protože i černé kočce se 
může stát ledacos. A teď už vím, že tento den byl plný smůly. Přestala jsem brát vše na 
lehkou váhu a stala se pověrčivou. 
 

                                                                                 
Bartošová Kateřina 1.L 
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DIVADLO 
 

 S divadlem Feste nějakou dobu spolupracuji, jako ochotník. To znamená, že jsem ten, 
kdo pomáhá divadlu bez toho, aby požadoval finanční odměnu. Pomáhám,  jak můžu a s čím 
můžu,  protože mě divadlo baví. V dnešní době, kdy naše vláda nechce financovat divadla, 
čímž se zdá, že chce „kastrovat“ náš již tak zbídačený kulturní život v konzumní a úpadkovou 
společnost, je tento post zvláště nezbytný. Divadla jsou totiž nucena sepisovat tzv. Granty, a 
vyprošovat si tak peníze od „chlebodárců“, jako je třeba EU. Jejich situace je bídná, nejistá, 
zubožená. Jsou jako dítě balancující na okraji propasti.  Rád bych vás seznámil s jedním 
velice emotivním a šokujícím, velmi pomalu se rozplétajícím dílem. Dealeři fyzické lásky, jež 
má nejbližší reprízu 1.4.2014. Představení jsem několikrát  zhlédl a vždy jsem nelitoval. 
Jedná se vlastně o příběh každého  z nás a z našeho okolí, světa, v němž jsme všichni herci a 
často hrajeme jen roli přihlížejících.  A jelikož si myslím že vždy někdo něco již hezky řekl 
před námi, dovolím si citaci recenze staženou ze stránek divadla, a samozřejmě nesmím 
zapomenout zmínit, že se jedná jen o citaci, nikoliv o vyjádření divadla Feste, ale mé vlastní.  

A teď tu citaci, tady je: 

Identita 13 
 

Tématem čerstvého projektu Feste je problematika domácího násilí. Po Pohřbívání Romana 
Sikory, které cílí na pravicový extremismus Václava Klause, po Národní třídě Jaroslava 
Rudiše, která zobrazuje xenofobii a skrytý šovinismus české veřejnosti, jedná se o poslední 
autorský text napsaný pro Feste v roce 2012. Inscenace ztvárňuje příběh starší ženy, která 
terorizována všudypřítomným manželem přebývá v anonymním luxusním hotelu. Ten pro ni 
nechal postavit právě její muž, aby ji držel v dokonalé izolaci. Všední dny prázdného čekání 
na konec života razantně naruší vpád mladé dívky, která se ze zprvu neznámých důvodů 
pokouší se starší dámou hovořit o jejích problémech. Příběhy žen se začnou prolínat 
v obrazech brutálního násilí, jemuž starší žena od nepaměti čelí, a jemuž byla mladá dívka 
přítomna v dětství. Sbližování obou žen vrcholí jejich systematickou likvidací anonymního 
muže, snad muže mladé dívky. Domácí násilí je v inscenaci nahlíženo perspektivou obou 
pohlaví. Režisér zkoumá schopnost člověka otevřít se zranění jako takovému, zkoumá 
otevřenost člověka zranit stejně jako otevřenost člověka ke zranění.„Základním 
předpokladem uplatnění moci je otevřenost člověka ke zranění.“                              

Pavel Solař , 2S 
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ENERGETIKA A BUDOUCNOST ZEM Ě 
 
Loni v prosinci se světem šířila informace o konci světa z důvodu končícího mayského 

kalendáře. Avšak žádný konec světa nenastal. Potom se objevily ohlasy, že jsme jen přešli do 
nové éry. Podle mě však konec světa někdy bude. Lidé by o něm měli více přemýšlet a 
připouštět, že by někdy mohl nastat. Měli bychom se zamyslet nad tím, jak tu teď žijeme. 
Ničíme naši planetu různými odpadky a znečišťujeme ovzduší. Jednoduše se k naší Zemi 
nechováme hezky. Měli bychom se o naši Zemi lépe starat, aby konec světa nastal co 
nejpozději. 

Naše prostředí, ve kterém žijeme, můžeme zlepšit třeba tím, že budeme vykopávat 
staré a uschlé stromy a místo nich vysazovat nové, malé stromečky. Můžeme třídit odpad. Je 
totiž zbytečné, když se všechny věci spálí a ničí se tím ovzduší. Neměli bychom tolik jezdit 
auty, a využívat spíše hromadné dopravní prostředky. Snažme se nepoužívat tolik chemických 
přípravků a nepřidávat chemické látky do potravin atd.. Všechno lze přece nahradit 
přírodními prostředky. Je dobré také šetřit nerostnými surovinami. Když jsou teď dostupné, 
naznamená to, že jimi musíme plýtvat. Ale co když jednou dojde k vyčerpání jejich zdrojů? 
Jak budeme žít dál? Nerostných surovin je zatím dostatek, ale musíme pořád hledat další 
naleziště, odkud bychom je mohli čerpat. 

Všichni lidé by si měli uvědomit, že se o naši planetu musíme starat. Ale samotné 
uvědomění nestačí. Každý musí začít sám u sebe, aby se něco změnilo. Rozhlédněme se však 
kolem sebe. Snaží se každý člověk o změnu, nebo jen všichni nečinně přihlížejí, jak se svět 
mění? 

 
 

Jana Tejessyová, 4.L 
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 LÉKA ŘI BEZ HRANIC 
 

Lékaři bez hranic je organizace, která pomáhá lidem, kteří žijí v oblastech, kde je málo 
pitné vody, jídla a také nedostatek lékařské péče. Takto postiženým lidem usnadňuje život 
v oblasti prevence nemocí, pokud již nemoc vznikla, členové této organizace je léčí. 

Podle mě je dobré, že tato organizace vznikla. Lidé lékařskou pomoc potřebují. Pokud 
si ji však nemohou dovolit, musí jim přeci pomoci někdo jiný. Členové organizace 
dobrovolně opouštějí své domovy, aby mohli pomoci ostatním. Proč nejsou všichni lidé na 
světě takoví jako oni, kteří chtějí pomáhat ostatním a sami z toho mají „jen“ dobrý pocit? 
Opravdu jen malé skupině lidí na světě tento pocit stačí. Je škoda, že je jich tak málo. Na 
světě by se žilo mnohem lépe, kdyby si všichni mezi sebou pomáhali.  

Kromě toho, že se obětují, aby pomáhali ostatním, jim také hrozí i mnoho dalších 
nebezpečí. Jelikož často jezdí na mise do tropických nebo válečných oblastí, mohou se 
nakazit nějakou tropickou chorobou, na kterou neexistuje očkování. V místech, kde právě 
probíhá válka nebo je tam tzv. klid před bouří, jim jde téměř o život. Dobrovolníci i přesto 
riskují svůj život, aby ho zachránili druhým. Sice za tuto činnost dostávají peníze, ale 
nemyslím si, že by takovou službu dělali kvůli penězům. Takový druh práce nikdo nemůže 
dělat pro peníze. Potřebují se z těchto peněz jen uživit, to je vše. Celý svůj život zasvětí 
pomoci cizím lidem. 

Pomoc nemocným je důležitá, proto si myslím, že tato organizace může být velmi 
prospěšná lidem na celém světě. Snad asi každý by chtěl, aby mu někdo pomohl, když bude 
v nouzi, ale právě ne každý je ochoten pomáhat druhým. V tom tkví celá tahle problematika 
vzájemné pomoci. 

Jana Tejessyová, 4.L  
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NÁŠ ŽIVOT S HUDBOU 
 
 Hudba je něco, bez čeho si život většina z nás vůbec nedokáže představit. Ve chvíli, 
kdy vracím zpátky do minulosti, zjišťuji, že hudba je nástrojem, který nás všechny spojuje. 
Dříve, než  byly vynalezeny moderní přehrávače hudby  a další technické vymoženosti, si lidé 
při práci zpívávali, a tak si vytvořili vlastní písně. Dnes však máme zpěváky, kteří písně 
vytvoří a my je jen  posloucháme. Poslouchání nám sice přináší odreagování od dnešního 
zrychleného způsobu života, avšak zpěv je lepší, protože člověk zde může vyjádřit své vlastní 
pocity. Zpěv uvolňuje mysl a zahřívá srdce. 
 Můj život není moc ovlivněn hudbou. Ráda si pouštím své oblíbené písničky, ale jen 
ve volných chvilkách, kterých bohužel moc nemám. A když už si tu muziku můžu pustit, 
snažím se toho co nejvíce využít, odpoutat se od svých problémů a myslet na hezčí věci. 
Hudba je pro mě jako droga nebo alkohol. Stačí ji jen chvíli poslouchat a je mi hned lépe. 
 Často poslouchám nějaké rychlejší písně, abych se mohla odreagovat, ale také se mi 
hodně líbí ty pomalé, které vyjadřují city a je v nich nějaký příběh. Mohu však říct, že mám 
ráda takové, co vyjadřují boj s něčím nebo možná se samotným životem. Také chci v životě 
bojovat a nikdy se nevzdávat. 
 Hudba je pro spoustu z nás v životě důležitá. Může nám pomáhat lépe zvládat naše 
problémy. Je prostě kořením života. Každý si v ní může něco najít podle momentální nálady a 
svého vkusu.  
 

Jana Tejessyová, 4.L 
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