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Milý tená i, nákupní centra se pomalu plní blikajícími vá-

no ními cingrlátky, menší obch dky okoládovými kolekcemi a ješt  menší 

kiosky vystavují do výloh ervenobílé epice Santy Clause. Do toho tém  

p edsváte ního zmatku a po ínajících sn hových b e ek p icházíme se 

tvrtým íslem Vo ori, jehož lánky jsou i tentokrát protkány dalším z témat, 

kterým jsou SNY.

Jak jist  víš, sny nejsou jen bláznivé, asto nepochopitelné myšlenky a p íb -

hy, které nám v noci prolétají hlavou, ale také velká p ání, která n kte í z nás 

v sob  potla ují, jiní si za nimi cílev dom  jdou a snaží se všemi možnými 

prost edky jejich napln ní dosáhnout. O d ležitosti a rolích sn  v našem 

život  bude pojednávat lánek 

psycholožky Dany Hajné. Sny se 

bude zabývat také text v novaný ti-

betským d tem, které byly nuceny 

odejít za lepším životem od svých 

rodi  a kamarád  do severní In-

die. Krom  svých p ání se ti v n m 

sv í i se svým životním p íb hem.

Na dlouhé cest  za našimi sny 

asto stojí ada komplikací. Ne 

vždy se ale jedná o p ekážky 

jednoduché a snadno odstranitel-

né. O tom ví své i dvojice úsp š-

ných Rom  – noviná ka Jarmila 

Balážová spolu s rapperem Luk-

reciem Changem. Každý z nich si 

jedno ze svých velkých p ání už 

splnil. My se na stránkách Vo ori 

dozvíme za jakých okolností.

Naši redakto i z kladrubské 

a chanovské redakce tentokrát 

zpovídali populární here ku 

Annu Polívkovou, kterou jist  

znáš nap íklad z filmu Ú astníci 

zájezdu. Ta odpovídala na otázky 

týkající se jejích d tských sn , 

studií, herecké dráhy a v nepo-

slední ad  vlivu slavných rodi  

na její osobní vývoj.

Komiks z dílny výtvarnice Ladi 

Gažiové je tentokrát inspirován 

pravdivým p íb hem romské dívky, která se 

p i snaze o dosažení vytouženého povolání 

potýká s neporozum ním svého okolí, které ale 

pevnou v lí p em že a dokáže, že ji podce ovalo neprávem!

Za vaše v cné p ipomínky a p ání o za azení nových zajímavých témat moc 

d kujeme. Budeme se t šit na další. Stejn  tak budeme vd ní i za nové 

mladé p isp vatele, kte í v sob  objeví zájem o noviná skou práci a budou 

nám cennými spolupracovníky. 

Netradi n  bych rád tento úvodník ukon il moudrem, které asto v dob  

mých d tských let padalo z úst mého otce:

Jedem s medem! Protože Vánoce jsou za dve mi! 

 
 

Lukáš Houdek
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asopis vychází v rámci projektu Vzájemnou spo-
luprací neromských a romských žák  k odstran ní 
rasismu a xenofobie ve školách a ve spole nosti, 
který je spolufinancován Evropským sociálním fon-
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Ulice Mati ní. Pro Nikolu Polákovou je toto místo domovem, pro mnohé je ale tato ulice 
v Ústí nad Labem symbolem konfliktu mezi menšinou a v tšinou. Ze , která m la na návrhy 
Úste an  tyto dva sv ty odd lit, našt stí nebyla postavena. A tak i díky tomu m žeme snáze 
pohlédnout do života romské dívky, která v Mati ní vyr stá a sní v ní své sny.  
Její fotoreportáž vznikla v rámci projektu Fokus Nový sv t, v n mž deset d tí z Mati ní ulice 
s pomocí organizace Respekt institut fotografovalo a p ibližovalo ve ejnosti sv j život.

Nikola Poláková
Nízkoprahový klub Nový sv t, Ústí nad Labem

Ráda sním o tom, že budu mít hodného kluka... 
...že mi dá prstýnek 

z lásky...

...a že 
spolu 
budeme 
mít 
svatbu. 

N kdy se 
mi to zdá 
i v noci, 
když spím. 
Pak je ško-
da, když se 
probudím, 
protože 
ten sen 
najednou 
zmizí.

Každý z nás si ur it  n kdy n co 
p ál, o n em snil. N kdo má 
skromné sny, jako je mít dobré 
kamarády, a n kdo má zase sny 
velice ambiciózní, t eba být známý 

v dec. Pokaždé ale záleží na nás, 

co všechno jsme ochotni pro své 
sny ud lat a n kdy i ob tovat. Na 
druhou stranu bychom také m li 
rozeznat hranice mezi snem a po-

sedlostí.Myslím, že by nem lo smysl snít 
o tom, že budu úsp šná modelka, 

když jsem stydlivá, anebo že budu 

výborná léka ka, když se bojím 
krve a injekce. Ale nikde není 
psáno, že nemohu navrhovat krásné 

šaty práv  pro modelky nebo 
pracovat ve výzkumném ústavu, 
a podílet se tak na výrob  nových 
lék .
Samoz ejm  se nám nemusí hned 

všechno poda it, proto se ale 
nesmíme nechat odradit prvním 
neúsp chem. Spíš bychom se m li 

zamyslet nad tím, co jsme ud lali 

špatn , abychom se z chyb pou ili 

a ud lali to p íšt  lépe. Také by-
chom se možná m li zamyslet nad 

tím, zda naše sny nejsou nad naše 

síly.
Každý má sv j sen a každý má 
možnost si ho alespo  áste n  
splnit a je pouze na nás, jak se 
k problém m spojeným s jeho 
realizací postavíme.Proto mysleme na své sny a ud -

lejme pro n  vše, abychom pozd ji 

nemuseli íkat: „kdybych já tenkrát 

…“ a „pro  já jsem tehdy …“. Ale 
ani nezapome me být lidští a se-
bekriti tí, aby nám nikdo nemohl 
íci: „Ano, splnil sis sv j sen, ale 

nemáš nikoho, s kým bys ho sdílel 

a s kým by ses ze svého úsp chu 
radoval.“ Prost  není dob e, jak se 

íká, „jít p es mrtvoly“.

Kristýna ZezulováZŠ Kladruby

Prstýnek z lásky

Sn ní s rozvahou

Sleduj náš interaktivní web

www.romanovodori.cz
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JménoKalden 

Tsering, 
10 let

ASOPIS PRO 

MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ

V Indii žiju už t i roky, ale bez tatínka. 

Maminku nemám. Ta už dávno zem ela. 

Tatínek je malí . I já moc rád maluji 

a kreslím. Protože je v Tibetu velmi t žké 

získat vzd lání a d ti se tam nemohou 

tém  nic nau it, cht l bych být u itelem. 

Mým snem je vrátit se do Tibetu a u it.
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Je jim nanejvýš patnáct a leckomu mohou p ipomínat b žné 
školáky. Jenže samotné fotografie kluk  a holek ve školních 
uniformách nedokáží vypráv t o tom, jakou cenu museli jejich 
majitelé zaplatit za to, aby je mohli obléknout.  

Trochu jiná cesta do školy aneb o em 
sní malí tibetští uprchlíci

Tenzin, Sangya a jejich kama-
rádi se narodili v Tibetu, v zemi, 
jež je od roku 1950 okupována 

ínou. Ta se však snaží syste-
maticky potla ovat tibetskou 
kulturu, d ti se nap íklad 
nemohou vzd lávat v mate -
ském jazyce i pokra ovat 
v tradi ním tibetském vzd lání. 
Ve všech tamních školách se 
totiž u í pouze to, co je na ízeno 
ínskou komunistickou vládou. 

Proto mnozí rodi e rad ji své 
d ti posílají do škol do Indie, kde 
se mohou svobodn  vzd lávat, 
a uchovávat tak kulturu svých 
p edk . 
Út k do Indie p edstavuje pro 
d ti hroznou a d sivou zkuše-
nost, opouští svou rodinu, sv j 
domov. D ti jdou v doprovodu 
pr vodc  v tšinu cesty p es Hi-
málaje p šky, musí se ukrývat 
p ed policií a elit krutému po-
así. asto se stává, že n které 

cestou umírají i omrznou a do 
nového domova v severní Indii 
doputují tedy jen ty, které m ly 
št stí.  
V d tské exilové vesni ce 
Tibetan Homes Foundation 
v Mussoorie jich dnes žije p es 
2 500. Místo, které v šedesátých 
letech vzniklo s p isp ním Jeho 
Svatosti dalajlamy, je dnes rov-
n ž centrem zájmu a pé e ost-
ravského Ob anského sdružení 
M.O.S.T. (www.protibet.org). To 
krom  starosti o tibetské d ti 
organizuje projekt Kmotrovství 
na dálku, podporuje tamní 
klášterní školy a každoro n  
v eské republice po ádá Festi-

val ProTibet.
P íb hy šesti 

tibetských ško-
lák  vznikly 

s pomocí 
Karin 
Majerové 
a Jany 
Neborá-
kové z o. s. 
M.O.S.T.

Karin Majerová, 
Jana Neboráková, 

Radka Steklá

Jméno

ID

JménoDickey 

Yangzom, 9 let

ASOPIS PRO 
MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ

Už ty i roky žiji v Indii. Rodi e, kte í 
pracují jako farmá i, jsem nevid la od své-
ho út ku z Tibetu v roce 2006. Ráda si hraji 
s kamarády a ráda ská u p es švihadlo. 
Baví m  íst r zné p íb hy. Jednou bych 
se ale cht la vrátit do Tibetu a setkat se se 
svými kamarády a rodinou. Také bych se 
cht la stát doktorkou. Mnoho lidí je nemoc-
ných a trpí, a já bych jim ráda pomohla.

Jméno

ID

JménoTenzin 

Phuntsok,
 11 let

ASOPIS PRO 

MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ

Rád hraju fotbal a tu. Ale mým snem je 

stát se dobrým u itelem, abych mohl zdar-

ma poskytnout všem Tibe an m vzd lání. Mí 

rodi e si vyd lávají na živobytí jako d lníci na 

stavb  silnic. Vid l jsem je naposledy p ed 

t emi lety, p ed mým odchodem do Indie. 

Jméno

ID

JménoSonam, 15 let

ASOPIS PRO 
MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ

Své rodi e jsem nevid l už t i roky. 
Tehdy jsem totiž z Tibetu utekl a p išel do 
Tibetan Homes Foundation. Tatínek pracuje 
jako idi . Maminku už nemám. Ve volném 
ase rád tu knihy. Mým snem je stát se 

dobrým v dcem, abych vytvá el nové a po-
t ebné v ci.

Jméno

ID

JménoSonam 
Dickey, 13 let

ASOPIS PRO MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ

Mí rodi e se živí jako farmá i, ale už šest let jsem je nevid la. Byla bych ráda, kdyby bylo možné vrátit se zpátky do Tibetu. Ale taky bych se ráda stala u itelkou ang-li tiny tady v Tibetan Homes Foundation. Hrozn  ráda si povídám se svými kamarády a hraji s nimi r zné hry.

Jméno

ID

JménoSangya 

Khando, 10 let

ASOPIS PRO 
MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ

Cht la bych se stát u itelkou angli ti-
ny a tibetštiny a také bych se cht la vrátit 
zp t do Tibetu, protože se mi moc stýská po 
rodi ích, kte í pracují v zem d lství. V Indii 
žiju ty i roky. A co m  baví? Strašn  ráda 
tu povídkové knihy. 
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Vždy  p eci 
žijeme jen 
jednou!
Myslím si, že se trochu liším od ostat-
ních d tí v mém v ku. Hodn  asto totiž 
p emýšlím o tom, co bude, až budu velká. 
Ve škole m  nejvíce baví eský jazyk, 
informatika a t lesná výchova a krom  hry 
na klávesy pat í mezi mé koní ky p eváž-
n  sport – atletika a tenis. asto s rodi i 
spekuluji o tom, jaký sport by m  nejvíce 
bavil a zárove  mi doopravdy šel. Ale 
sama pro sebe si také n kdy eknu: „Tohle 
m  p ece v bec nebaví, pro  to musím 
d lat?“ Ale když nad tím dál p emýšlím, 
zjiš uji, že vše, co v život  d láme a co se 
u íme, nám jednou m že pomoci, a to i ve 
chvílích, kdy bychom to opravdu ne ekali. 
Ráda bych, aby m  všichni znali. To je 
takový m j životní cíl. Myslím tím nap í-
klad své úsp chy. Mám hodn  sn , které 
nejspíš nep jdou splnit, ale nep estávám 
v it. Jeden z nich se mi už vlastn  tak 
trochu splnil. Moc ráda bych totiž psala 
lánky a v novala se r zným reportážím. 

Novina ina je to pravé slovo, které všech-
no zahrnuje. Ale ze všeho nejradši bych 
procestovala zem , jejichž p vod a zvyky 
lidé moc neznají. Abych mohla tuto práci, 
tenhle m j sen d lat, musím být hodn  
se t lá. Proto se snažím íst i odborné 
knihy. 
Ur it  chci vystudovat vysokou školu a 
nau it se n jaké sv tové jazyky, jako je 
t eba angli tina, špan lština nebo n m-
ina. Vím, že se mi to v dosp losti bude 

hodit. Taky se mi ob as ve všem úpln  
neda í. Ale i p esto se na sv t dívám jinak 
a snažím se vše brát tak, jak to je. Moji 
kamarádi a rodina se mi ve všem snaží 
pomáhat, na oplátku já zas jim. Tak už to 
na sv t  chodí. 
Proto, jestli se Vám n kdy n co nevyda í 
úpln  tak, jak byste cht li, nezoufejte a na 
všechno se dívejte z té lepší stránky. Vždy  
p eci žijeme jen jednou!

Klára Ehlová
ZŠ Studánka, Pardubice

Mé sny
Už od mali ka jsem zbož ovala zví ata. 
Vždycky jsem íkala, že až vyrostu, odst -
huji se do Afriky a budu pracovat v t ch 
velkých budovách uprost ed nekone né 
plán  plné exotických zví at, nebo budu 
mít rodinný dome ek s vlastním vete-
riná stvím v dolním pat e. Budu znát 
všechny své pacienty a jejich pání ky. 
Budou to mí p átelé a já po nich nebudu 
chtít žádné peníze. Jenže jak jsem rostla, 
za ala jsem si uv domovat, že ne vždy 
všechno vyjde podle našich p edstav. 
Na za átku 9. t ídy jsme si m li vybrat 
st ední školu. Když jsem našla leták vete-
rinární školy, byla jsem zklamaná, protože 
jsem zjistila, že jsou pot eba velké znalosti 
chemie, p írodopisu a matematiky. Jenže 
práv  v t chto p edm tech jsem zrovna 
nevynikala. Snažila jsem se proto najít 
jinou školu. Potom jsem našla leták peda-
gogické školy. Já sice malé d ti zbož uji a 
rozumím si s nimi, ale nikdy jsem u itel-
kou být necht la (leda tak ve školce). Na 
druhou stranu tam vyu ují drama ák, hru 
na hudební nástroj, sborový zp v apod. A 
protože moc ráda zpívám a d lám ze sebe 
here ku, rozhodla jsem se to zkusit. � Na 
školu jsem se dostala a jsem za to ráda, 
protože m  to zatím moc baví. Navíc jsem 
si našla skv lé nové kamarády, i když na 
ty staré nedám dopustit. 
Když se m  holky ptají, co chci v budoucnu 
d lat, vždycky na m  u í jak na blázna, 
protože jim odpovím, že u itelkou být 
nechci. Když jim ale vysv tlím, že jsem si 
tuhle školu vybrala kv li zdejším skv lým 
p edm t m, pochopí. Na druhou stranu, 
když se na to dívám s odstupem asu, 
mám pocit, že by m  to i bavilo. 
Mým opravdovým snem ale je stát se 
slavnou a pomáhat lidem. Je jedno jakým 
zp sobem. Cht la bych být patronkou 

n jaké instituce, co pomáhá lidem po 
katastrofách – nap íklad rozváží hra ky 
a jídlo d tem po Africe. Vždy  lidé na 
druhé stran  zem koule t eba nemají ani 
zlomek toho, co máme my! 
Po n jaké dob  jsem si ale uv domila, že 
lékem na r zná trápení m že být i hudba. 
Když jsem smutná, jdu si zazpívat nebo 
jen poslouchat hudbu. To mi pom že. 
Když jsem naopak š astná a poslechnu si 
n jakou písni ku, je mi pak ješt  líp. Vím, 
že to tak je. Hudba lidem pomáhá, a proto 
bych se jí cht la v novat, vytvá et ji. Nejde 
jen o samotnou hudbu, ale i o interpreta. 
Když má dobrou muziku a ví, že ho lidé 
rádi poslouchají a líbí se jim, je pak š ast-
ný i on. Kdyby lidé nem li rádi slavné lidi, 
nechodili by na jejich koncerty, p edstave-
ní, necht li by se s nimi vyfotit apod.
Když se koukám na slovenský po ad Mod-
ré z neba a vidím, jak r zn  nemocným 
lidem d lá radost to, že k nim dom  p ijde 
jejich oblíbenec a oni si s ním mohou 
popovídat a pop ípad  i zazpívat, vím, že 
bych se tomuhle cht la jednou v novat. 
Jenže nikdy nevím, jestli by se zrovna 
moje hudba líbila a zda by lidé m li rádi 
práv  m .
Jedním z mých dalších sn  je pracovat 
jako noviná ka, mít sv j vlastní asopis 
nebo být reportérkou. Proto bych cht la 
studovat na vysoké škole žurnalistiku. Ale 
na to je ješt  as. 
N kdy si ale lidé myslí, že jakmile se na 
jejich školu nebo k nim do práce hlásí 
Rom, nebude se chovat slušn . V ad  
p ípad  to ale potom tak není. Já jsem 
Romka a jsem na to pyšná. I já mám své 
sny.
Vím, mám jich hodn , ale je to lepší než 
nemít žádný. Jenom doufám, že se aspo  
jeden z nich splní…

Míša Horváthová
St ední pedagogická škola, P erov
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N kdo si myslí, že rozhodnout v osmnácti o svém budoucím povolání 
je p íliš brzy, a n kdo už si je jím jistý od osmi. Tak to prost  v život  
chodí...

Já cht la být noviná kou od svých patnácti 
let, eština i literatura a média mi byly 
blízké od d tství. Od okamžiku, kdy jsem 
se nau ila íst, jsem hltala knížky po 
kvantech. Vzpomínám si na probd né noci 
s baterkou pod dekou, aby nikdo nev d l, 
že místo spaní ješt  listuji oblíbeným ti-
tulem. Za týden mi v dob  od mých deseti 
do sedmnácti zhruba prošly pod rukama 
minimáln  t i ty i knížky. Já ten virtuální 

sv t milovala! To až pak p evážila 
realita a první noviná ské pokusy 

o její zachycení. P edtím 
m  lákaly víc literární 

povídky než precizní 
komentá e nebo 
fejetony. 
Všechno se to 

zm nilo s p íchodem 
revoluce v 89. roce. 
Vlastn  ješt  o dva roky 
d ív. Bylo mi šestnáct 

a jako studentku druhého ro níku brn n-
ského gymnázia m  nepustili na odpoled-
ní diskotéku. „Vaši lidi tady d lají bordel!“ 
pravil mi hodn  potetovaný t icátník, který 
k t m obrázk m sotva p išel v tetovacím 
salónu. Ne že bych se do té doby nese-
tkala s n jakým odmítnutím vstupu, ale 
tentokrát to bylo p ímo mí eno na m  
a poprvé jsem musela sama elit tomu, 
jak zareaguju. No, jak asi m že naiva 
v dospívání reagovat? Naivn ! Napsala 
jsem, hlupa ka, stížnost adresovanou 
prezidentské kancelá i … p ímo do rukou 
tehdejšího prezidenta soudruha Gustava 
Husáka! Nedokážete si p edstavit, protože 
vy jste našt stí komunismus nezažili, co 
se d lo a jak to skon ilo! Sociální pracov-
nice pov ené Úst edním výborem KS  
chodily po dom  a soused  se vyptávaly, 
zda nás rodi e posílají do školy a nakonec 
p išly i do školy. editel gymnázia, velký 
komunista, na m  k i el, který disident mi 
to diktoval. A pak p išel Listopad 89 a já 
za ala vydávat své první cyklostylované 

noviny a d lat první rozhovory a vydávat 
první lánky. A to rozhodlo o tom, že 
zm ním p ihlášku a místo studia práva 
zkusím p ece jen žurnalistiku v Praze na 
Karlov  Univerzit ! 
Víte, já cht la být vlastn  ješt  u itelkou, 
ale to mi bylo deset a brzy m  to p ešlo. 
K práci s d tmi musí mít lov k pat i nou 
kreativitu a tu myslím i mám, ale trp li-
vost, ta mi schází! A dnes jsem š astná, 
myslím, že práce v rádiu, televizi, novinách 
je p esn  pro m . 
Záv rem bych vám o sob  cht la prozradit 
jednu v c … Víte, když vám n co nejde, 
nebo se vám n kdo posmívá, cítíte se 
sami, možná i ustrkováni, máte jen dv  
cesty – poddat se tomu a litovat se, nebo 
se tomu postavit a bojovat s tím, t eba tak, 
že se budete chovat lépe než ti, co se vám 
posmívají i vás podce ují. T eba práv  
tím, že si splníte sv j sen, budete tím, ím 
chcete být, navzdory všemu a všem! Já už 

Máte jen dv  cesty –  
f ukat, nebo dokázat,  
že na to máte!

VAŠE SNY
Všechno nejde hned
Každý má sv j životní sen, kterého 
se drží, a v í, že se mu jednou spl-
ní. Snít a plánovat je jednoduché, ale 
uskute nit své sny m že být trochu 
složit jší. M žeme dokázat leccos, 
m žeme být t eba policistou, hasi-
em, d lat modeling, nebo herectví, 

ale musíme si za tím jít. Musíme se 
snažit, abychom si své sny uskute -
nili. Na druhou stranu musí ale naše 
sny být reálné. Nem žeme chtít po 
rodi ích velkého psa, když máme 
malý byt a navíc je brácha alergik. 
Nem žeme chtít ve trnácti spor ák 
nebo kamion … A na n které sny si 
také zkrátka musíme chvíli po kat, 
nejde chtít všechno hned.

František Ka ok 

ZŠ Kladruby

Mít tak autogramiádu!
Jmenuji se Martina. Je mi 14 let. 
Bydlím v Zastávce u Brna a cho-
dím na zdejší základní školu T. G. 
Masaryka. Jsem v 8. t íd . Na této 
škole chodím do p veckého sboru. 
A jaký je m j sen? Zpívat. Cht la 
bych vystudovat um lecko-mana-
žerskou školu v Brn  a zpívat, nebo 
aspo  dabovat anglické filmy. Ze 
za átku bych m la ur it  trému stát 

Jarmila Balážová  
je noviná ka a moderátorka. Uvá-
d la nap íklad populární televizní 
talkshow „Á ko“, v eské televizi 
potom po ad „Rozhovory Jarmily 
Balážové“. N kolik let byla dra-
maturgyní d tského diskusního 
po adu Tykadlo. V eském rozhla-
se 6 moderuje po ad Zaost eno na 
lidská práva. V roce 2008 získala 
za svou práci noviná skou cenou 
Karla Havlí ka Borovského.

od d tství volila druhou cestu! Nechci sv j 
život prožít f ukáním a sebelítostí! Každý 
z nás má tuhle volbu, i vy. Já vám moc, 
moc p eji, abyste se k ní propracovali – 
záleží to jen na vás! Držím vám palce!

Jarmila Balážová

noviná ka a moderátorka
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p ed n kolika tisíci lidmi a zpívat, 
ale asem bych si zvykla jako ostatní 
hv zdy. Výhody by to m lo ur it  
ty, že bych mohla vydat vlastní CD, 
mít autogramiády, setkávat se se 
slavnými osobnostmi atd. Bylo by 
super d lat takovou práci, která by 
m  bavila.
 Martina B lušová 

 ZŠ Zastávka u Brna

Pomáhat Chanovu
Letos jsem v deváté t íd . eká m  
první velké životní rozhodnutí – výb r 
st ední školy a tím i výb r vlastní 
budoucnosti. Musím se hodn  snažit, 
abych m la ty nejlepší známky. Neu-
mím si p edstavit, že bych s p ijetím 
na st ední školu m la problémy. 
Mým p áním je vystudovat maturitní 
obor sociální innosti na zdravotní 
škole. Volba tohoto oboru není v bec 
náhodná. Bydlím na sídlišti v Chano-
v , kde život není ideální. Problémy 
a starosti, které zde jeho obyvatelé 
mají, je pot eba ešit. Ráda bych tu 
lidem po absolvování školy pomáha-
la. Ale to je ješt  daleká budoucnost, 
pro kterou musím sama n co ud lat. 
Nyní se t ším na nové prost edí, 
kamarády a zážitky.
 Anna Siváková

 ZŠ Chanov

Lukrecius 
Chang: 
Šel jsem 
tvrd  za 
svým snem
Jmenuji se Lukrecius Chang. 
Celý sv j život jsem prožil v hor-
nickém m st  Karviná. Mám 
jednu sestru Pavlu, která je o rok 
starší. Rodi e m  odmali ka vedli 
k bojovým sport m, k tanci a ke 
spln ní t ch nejvytoužen jších 
sn . A tak se i vlastn  nakonec 
stalo. Od ty  let jsem se aktiv-
n  v noval kickboxu a dalším 
bojovým sport m. Vše za ínalo 
sledováním videokazet s bojovou 
tématikou (Krvavý sport, Bruce 
Lee) a kopírováním tane ních 
krok  Michaela Jacksona, jenž je 
mým idolem dodnes. Postupn  
jsem se sám rozvíjel a dnes jsem, 
myslím si, pom rn  úsp šným 
bojovníkem i tane níkem.

D tství jsem z d vodu své romské 
p íslušnosti nem l v bec jednoduché. 
Tmavá barva pleti mi stále p inášela 
n jaké problémy, které musely asto ešit 
ruce a nohy. Postupem asu jsem si ale 
vybudoval ur itý respekt, našel si spoustu 
opravdových p átel a m l jsem kone n  
klid. I díky tomu jsem si pozd ji mohl 
splnit své sny jako ú ast v ringu, dosažení 
cenných titul  nebo tane ní prezentace 
p ed publikem. Dodnes se snažím bavit 
lidi svými vystoupeními a kreacemi. I když 
nic nešlo samo od sebe, šel jsem si tvrd  
za tím, eho jsem cht l v život  dosáh-
nout. A povedlo se.
V roce 1998 nastal v mém život  zlom. 
Poprvé jsem navštívil karvinský klub Ca-
sanova, v té dob  nejúsp šn jší klub regi-
onu, jehož majitelem byl DJ Master G. Tam 
jsem poprvé stál s mikrofonem v ruce 
a m l možnost ve ejn  rýmovat. Tehdy 
mi došlo, emu bych se cht l v dalších 
letech v novat. V d l jsem, že mám lidem 
co íct, a proto jsem za al psát víc a víc 
text  a nahrávat je ve studiu. Postupn  se 
mi za aly otvírat dve e na velkolepé akce, 
koncerty a možnosti podílet se na albech 
a kompilacích zahrani ních tv rc .
O deset let pozd ji jsem se objevil v prv-
ním dokumentu o eském rapu s názvem 

eská RAPublika, kde malé romské d ti 
z Karviné napodobovaly m j rap. Tím jsem 
se dostal do pov domí dokumentarist . 
Díky tomu m  pozd ji kontaktoval režisér 
Martin ezní ek a obsadil m  do svého 
dokumentu Šitkredit, který pojednává 
o lichv  (tzn. p j ování pen z na vysoký 
úrok).
Minulý rok se dostalo do rukou mých 
nejv rn jších fanoušk  první debutové 
album – Jedine ný. Na desce se objevil 
také pražský veterán Hugo Toxxx z kontro-
verzní skupiny Supercrooo. lov k, který 
si poslechne album od za átku do konce, 
m že sám zhodnotit, jak své každodenní 
starosti ale i radosti prožívám a  jak se 
v mých textech odráží. Poslucha i se 
z nich dozví o mých osobních problémech 
a p ekážkách, které se na cest  za 
mým vlastním snem objevily. 
Momentáln  pracuji na 
nové sólové desce, 
která ponese název 
Jedine ný vol. 2.

 Lukrecius Chang

 kickboxer, rapper 

 a tane ník



Je pozdní odpoledne a já práv  p ijíždím horským vlá kem pama-
tujícím asy britského impéria a indických maháradž  do m sta 
Kalka. Tady má za ít poslední ást mého dvoum sí ního indického 
dobrodružství – jako dobrovolník se mám dva týdny podílet na 
aktivitách místní neziskové organizace RUCHI. V hlav  se mi mísí 
o ekávání mého nadcházejícího dobrovolni ení s mixem spousty 
zážitk  z mého p edchozího putování – od pohádkového paláce Taj 
Mahal, p es poh ební rituály u posvátné eky Gangy ve Varanásí, 
zdolávání himálajských vrchol  až po nedobrovolnou návšt vu 
nemocnice v Kašmíru. Možná více než všechny pam tihodnosti 
a kouzla p írody m  na mé cest  zaujaly p íb hy lidí, které jsou 
tak r znorodé, jako Indie sama. 

Turisté jako zdroj pen z
Na první pohled lov ka trkne do o í, 
že se život d tí podobá životu dosp lých mnohem více než v eské kotlin . Jejich velký po et a chudoba nutí d ti p ivyd -lávat všemi možnými zp soby. Turisté 
pat í k nejšt d ejším zdroj m pen z. 

asto tak potkáte šestileté d ti snažící 
se vám prodat t eba i malou plastovou 
hra ku asi za t i koruny, nebo o n co 
staršího chlapce, který se k vám p idá 
p i prohlídce paláce s tím, že si chce 
procvi it angli tinu, samoz ejm  s pros-bou o n jaký ten drobný peníz. Navzdory astým neúsp ch m a odmítnutím se 
d ti usmívají a nep sobí sklí en  (nebo že by to byl profesionální úsm v k nalá-kání zákazník ?).

Taj Mahal 
(foto: Tomáš Brzobohatý)

Nilza versus školní systém
K mým nejsiln jším zážitk m pat ila návšt va horských oblastí Ladakhu, kde jsme strávili noc v dom  našeho horské-

ho pr vodce Tenzina. Jeho šestiletá dcerka Nilza chodí do první t ídy a krom  svého mate ského jazyka lada tiny se 

ve škole u í hindštinu a angli tinu. Nutno podotknout, že každý z t chto jazyk  má jiné písmo, takže u ení není zrovna 

dvakrát lehké. Nilza se cht la pochlubit, a tak nám p e etla celý anglický slabiká  ve form  komiksu. Na otázku „How 

old are you?“ ale odpov d la „Yes“. To bohužel docela výstižn  odráží problémy indického školství, které je ješt  

více než eské založeno na u ení nazpam  a d ti asto neumí své znalosti použít. Do jisté míry je to dáno 

velkým pom rem po tu žák  na u itele ve státních školách (n kdy až 60). I když jsou státní školy bezplat-

né, stále více rodi  nechává zapsat své d ti do škol soukromých, kam dnes chodí p es 20 % žák . 

Zajímavé je, že i n kte í rodi e d tí z chudých slum  ukládají ást svého nuzného p íjmu na vzd lání 

svých potomk  a rad ji je posílají do škol soukromých.  

asto jsem se v Indii setkal i se školami církevními, kde ást školného hradí rodi e d tí a ást platí 

církevní organizace. I v jinak p evážn  hinduistické Indii tak existují i školy k es anské, muslimské 

i buddhistické. Jelikož jsem se n kolik týdn  zdržoval ve výše zmín ném Ladakhu, m l jsem osobní 

zkušenost se zápisem žáka do buddhistické školy. Ve vesnici Kargyak funguje díky eskému ob anské-

mu sdružení Surya p tit ídní škola ve výšce 4200 metr  nad mo em, vytáp ná díky solárním panel m i 

p es dlouhou himálajskou zimu. D ti se tak mohou u it i p es mrazivé m síce a z stat zárove  u svých 

rodin, což je velmi d ležité pro tradi n  silné rodinné vazby v této oblasti. 
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Smysluplná innost
B hem mého pobytu v RUCHI jsem se 
podílel také na stavb  zavlažovacího za í-
zení v horských vesnicích, které trpí v ob-
dobí sucha nedostatkem srážek, a musí 
tak shromaž ovat vodu b hem monzuno-
vého období deš . Také jsem nahlédl do 
innosti svépomocných ženských spolk , 

které si navzájem p j ují peníze v p ípad  
nemocí, poskytují informace o hledání 
práce i se jinak v život  podporují. 
Rozhodn  jsem nabyl dojmu, 
že práce RUCHI skute n  
dává smysl a podobný 
pobyt m žu zájemc m 
jen doporu it. 

Tomáš Brzobohatý
ú astník dobrovolnického 
projektu  v roce 2010 v Indii ve 
spolupráci s INEX – SDA 
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ada lidí se v Indii živí 
zem d lstvím  
(foto: Tomáš Brzobohatý)
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Himálajská krajina
(foto: Tomáš Brzobohatý)

Jedno z ladackých d tí  
(foto: Tomáš Brzobohatý)

Zem d lc v syn Zothpa
Devítiletý Zothpa je jeden z nejnadan jších žák , který ovšem má tu sm lu, že jeho 
táta zplodil vedle n j ješt  dalších osm sourozenc . Jelikož je jeho otec Tashi zem d -
lec, který sklízí pšenici nikoli kombajnem, ba ani srpem, nýbrž holýma rukama, pen z 
na školu, v níž by Zothpa mohl rozvíjet svoje schopnosti, se nedostává. M j kamarád 
La a, se kterým jsem ást své indické výpravy absolvoval, se ujal role adoptivního 
rodi e na dálku a Zothpu jsme šli zasn ženou cestou p es p titisícové sedlo zapsat 
do buddhistické školy v m ste ku Manali. Nakonec jsme my, ty i Evropané, s paní 
editelkou vyjednali p ijetí Zothpi do školy a jeho za azení do tvrté t ídy pod podmín-

kou, že složí srovnávací zkoušky. S t mi nem l bystrý klu ina žádný problém a podle 
posledních zpráv se mu v ní velmi dob e da í.

Za prací do Chandigaru

Škola a výuka d tí byla jednou z nejzajímav jších aktivit b hem mého dobro-

volnického pobytu. K té jsem se dostal již dále od himálajských h eben . Oblast 

Chandigaru pat í v Indii k relativn  bohatším, a tak se tu nachází hodn  továren, 

nap íklad okoládovna Cadburry. Nabídka práce sem p itahuje d lníky z chud-

ších ástí Indie, kam si pr mysl ješt  nenašel cestu. Jelikož jsou p i p íjezdu 

prakticky bez pen z a výd lky z nich b hem prvních let milioná e rozhodn  

neud lají, musí se p ist hovalci spokojit s nuzným živobytím ve slumech, 

v p íbytcích z plech  i karton  bez koupelen i záchod . V honb  za prací pak 

rodi e p íliš asu na 

pé i o d ti nemají a ty 

se asto potloukají po 

okolí, nechodí do školy 

a snaží se p ivyd lat 

si pouli ním prodejem 

ehokoli. Tím se velmi 

snižuje jejich šance 

na lepší budoucnost. 

V Indii se lidem s vyš-

ším vzd láním dostává 

vysoké spole enské 

prestiže i výrazn  vyš-

šího platu. 

Pomocná škola RUCHI

Organizace RUCHI založila ve slumu pomocnou školu, 

která má za cíl pomoci d tem, aby se mohly znovu zapo-

jit do b žné školní výuky. D ti ve svém bývalém domov  

do školy asto chodily, bohužel ást svých znalostí už 

zapomn ly a pomocná škola RUCHI má za úkol jim 

tyto znalosti osv žit, aby mohly zvládnout p ijímací test 

do školy. Já osobn  jsem m l možnost se n kolik dn  

podílet na výuce. Spolu s dalšími dv ma dobrovolníky 

z Japonska jsme u ili dv  t ídy se azené podle v ku. Já 

m l na starosti starší skupinu 9–13letých d tí. M l jsem 

za úkol osv žit jejich znalosti angli tiny a matematiky. 

V matematice jsme se dostali k od ítání trojciferných 

ísel, zatímco v angli tin  jsme probírali zví ata a lid-

ské t lo. D ti m  udivovaly znalostí sloví ek jako dla  

i jelen, s v tami to bohužel bylo horší. Ve t íd  jsem 

m l n kolik velkých talent , kte í to podle m  v život  

mohou daleko dotáhnout. V každém p ípad  ale musím 

ocenit p ístup všech d tí, jejich zv davost a nadšení 

v hodinách, které školák m v esku tak asto chybí. 

Velkým zážitkem pak byla hodina hudební výchovy, kde 

d ti zpívaly tradi ní i moderní indické písn  a tancovaly. 

Ani já jsem neodolal a p idal se k nim. B hem p estávek 

jsem se ú astnil fotbalového zápasu na ulici p ed školou. 

V kriketu, v Indii velmi populárním sportu podobnému 

baseballu, však mám ješt  zna né rezervy a v týmu bylo 

více mnohem lepších hrá , než jsem byl já.  
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Anna Polívková pat í mezi výrazné eské here ky mladé 

generace. Narodila se 24. b ezna 1979 jako dcera herc  

Bolka Polívky a Evelyny Steimarové. Již od svých d tských let 

se pohybovala v divadelním prost edí. Studovala na pražské 

státní konzervato i a kated e nonverbálního divadla HAMU 

pod vedením herce a pedagoga Ctibora Turby. V roce 1999 

odcestovala do Pa íže, aby studovala na Mezinárodní 

škole pohybového divadla Jacqua Lecoqa. Nev nuje 

se ale jen divadelnímu herectví. Objevila se i v n -

kolika eských filmech jako Návrat idiota, Bolero 

a Restart. Do pov domí širší ve ejnosti se dostala 

až úst ední rolí Jolany ve Vejd lkových Ú astnících 

zájezdu. V sou asné dob  se také v nuje pohybové 

a tane ní choreografii. Se skupinou tane ního divadla 

VerTeDance nap íklad v lo ském roce vytvo ila alterna-

tivní p edstavení s názvem P ípady doktora Toureta.  

být here kou
Necítím se definitivnAnna Polívková:

Na co jste si hrávala, když jste byla 
malá? Ovlivnilo vaše hry to, že jste se 
pohybovala mezi herci?
Hrála jsem si na všechno možné. Bylo 
toho strašn  moc, t eba na veverku. Od 
r zných princezen a kosmonaut  po 
období p írodov dkyn , operní p vkyn  
nebo flétnistky. Vlastn  jsem se nic 
po ádn  nenau ila, protože jsem si na 
všechno jenom hrála. Žádnou innost 
jsem dál neprohloubila, ale dnes toho 
využívám v divadle.
Jaké hra ky jste m la nejrad ji? Byly to 
typické hol i í panenky?
S t mi jsem si taky hrála. R zn  jsem 
jim st íhala vlasy a podobn , takže 
z nich pak byly trochu znetvo ené 
panenky. Ale taky jsem m la t eba hada 
z plastelíny. To byl m j oblíbenec. Na 
sluní ku se vždycky roztekl, takže se 
potom musel dát do ledni ky, abych si 
s ním mohla zase hrát.
Jak se dívali spolužáci na to, že máte 
slavné rodi e?
Úpln  normáln . Chodila jsem do školy 
sice v Praze, ale v Ruzyni. Táta vždy íkal 
Vizovice u Prahy, takže jsme vlastn  
bydleli na vesnici. Tam jsme se všichni 
znali a všichni na to byli zvyklí, takže 
nebyl d vod to n jak dál rozebírat.
I vaše babi ka byla slavná here ka. Byla 
takovou tou typickou babi kou, ke které 
se jezdí na prázdniny?
Ne, to v bec nebyla. Moje babi ka byla 
taková divadelní diva a sama o sob  
vždycky íkala, že není dobrá máma ani 
babi ka. Ale pro m  byla ta nejlepší, 
a koliv bylo t žké v ní babi ku vid t. 
Vždycky jsem ji vnímala jako tu mladou, 
energickou, originální, p ímo arou, 
krásnou here ku a sv dnici. Byla taky 
výborná u itelka drama áku. Chodila 
jsem k ní do školy a byla dost ostrá.
Chodila jste do divadla na p edstavení 
svých rodi  a prarodi ? Díváte se na 
filmy, ve kterých hraje váš otec?
Do divadla jsem ob as chodila, ale 
moje maminka, se kterou jsem žila, už 
v té dob  divadlo moc nehrála. Jednou 
jsme spolu zkoušely, to bych ráda n kdy 
zopakovala. Je totiž skv lá here ka. 
Babi ka na jevišti hrála nap íklad 
hrab nku v Maškarád  v Divadle na 
Vinohradech. Pokud šlo o tátu, ob as 
jsme na n j s mámou zašly. To byly 
zážitky! Táta hraje divadlo dodnes, 
nap íklad spole n  s Milanem Lasicou 
v komedii Mínus dva nebo Podivné od-
poledne Dr. Zvonka Burkeho, po kterém 
od smíchu bolí b išní svaly. To bude 
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snad krom  Laterny Magiky nejstarší 
divadelní kus v Praze. 
Když se jdou rodi e podívat na vaše 
p edstavení, míváte v tší trému, protože 
jsou také herci a rozumí tomu? Bavíte 
se o tom po p edstavení?
P esn  tak. Rozhodn  mám v tší trému. 
My už to ale máme mezi sebou tak, že 
si toho ani moc íkat nemusíme. Podle 
výrazu tvá e mámy nebo v ty, kterou 
ekne táta, a t eba úpln  nesouvisející 

s tím p edstavením, p esn  poznám, co 
a jak. Je to nenápadné a citlivé, protože 
sami v dí, že kritika není moc p íjem-
ná. P ipomínky si nechávají na pozd ji, 
t eba na druhý den, až se vášn  uklidní. 
Jsou opatrní a umí to dob e podat.
Kdy jste se definitivn  rozhodla, že 
chcete být here kou?
Po ád ješt  to asi definitivní rozhodnutí 
není. íkám si, že jsem spíš divadelnice, 
chci d lat divadlo a n jakým zp sobem 
tomu ím dál víc rozumím. Ješt  se 
definitivn  necítím být here kou.
Byli rodi e pro, nebo vám to rozmlou-
vali?
Hodn  mi to rozmlouvali. Maminka íka-
la, že nemám hereckou povahu. Dodnes 
nevím, co to ta herecká povaha vlastn  
je. Ale babi ka, která vedla drama ák, 
ekla, že bych to m la zkusit. Rodi e 

cht li, abych šla na gymnázium. To tedy 
doporu uju i já. Myslím si totiž, že by 
m l lov k jít nejd ív na st ední školu. 
V takovém v ku je podle m  na konzer-
vato  ješt  hodn  brzo. 
Hrajete v rozli ných divadlech, zahrála 
jste si v n kolika filmech i v seriálu. 
Zkusila jste režírovat a d lat choreogra-
fii. Co z toho se vám nejvíc líbilo a líbí?
Na choreografii jsme spolupracovali 
s VerTeDance, což je tane ní trio. Zatím 
m  nejvíc baví práv  tohle, tedy diva-
dlo a autorské projekty. Pokud jsem 
sou ástí n jakého velkého kolosu, mám 
pocit, že jsem v n m jen taková áste ka 
a nem žu ho moc ovlivnit. Když naopak 
d lám své divadlo, m žu íct, co se mi 
nelíbí a jak bych to cht la. Už jsem ale 
pochopila, že nem žu d lat všechno, že 
musím mít plnou d v ru.
Co vás na herectví nejvíc baví?
Veškeré možné zkušenosti. Možnost 
zabývat se spoustou sm r  je strašn  
zajímavá. A cokoli v život  vyzkoušíte, 
m že být inspirací pro vaši práci, což je 
fajn.
Které role máte nejrad ji?
Te  nap íklad ve h e Divá žena. Je to 
taková ženská od rány, racionální, mo-

derní, úpln  jiná než já, a práv  proto ji 
moc ráda hraju. Nebo Pana Padlého. To 
je zase takový starý pán. Bývalý and l.
Máte vystudovanou pantomimu. Dá se 
takovým um ním uživit?
Já se pantomimou te  neživím a vy-
studovala jsem spíš pohybové divadlo, 
což je vlastn  docela rozdíl. Pantomima 
je klasický žánr, kterého se v tšinou 
využívá, než aby se jejím prost ednic-
tvím vytvo ilo samostatné p edstavení. 
Nap íklad divadlo Pantomissimo s tím 
experimentuje. Je také pár zajímavých 
lidí, kte í se pantomim  v nují. Nap í-
klad Vojta Švejda. Ve škole Jacquese 
Lecoqa, u kterého jsem studovala, se 
v nují hlavn  takzvanému mimová-
ní, což neprobíhá jako pantomima na 
zp sob obkreslování slov pohybem, ale 
hledáte akci, r znou sportovní innost, 
vzpírání, tahy, tlaky, r zné sm ry, vyu-
uje se dynamika lidského t la. Takže 

tam jsem vystudovala mimování.
Hrajete sice odjakživa, ale znám jší tvá í 
jste se stala až filmem Ú astníci zá-
jezdu. Jaké to bylo, když vás za ali lidé 
poznávat na ulici? Jak na vás reagovali?
M la jsem známou maminku i babi ku 
a na ulici je lidé poznávali docela asto, 
stejn  tak tátu a Chantal (Poullain – 
poznámka redakce) a další lidi v mém 
okolí. Proto jsem m la vždycky pocit, 
že je to úpln  normální. Ten p echod 
mi z toho d vodu nep ipadal nikterak 
významný. Je možné soust edit energii 
a tak n jak se na ulici trochu zmenšit, 
že si vás lidi ani nevšimnou. A navíc 
si myslím, že mám p íjemnou míru 
popularity, kdy to není tak, že by m  
všichni znali. N kdy m  t eba n kdo ani 
nepozná. Spíš podle hlasu ekne: „Á, já 
jsem si myslela, že jste to vy.“ A úsm v 
pot ší vždycky. Dovedu si p edstavit, že 
existuje nep íjemn jší forma popularity, 
než kterou mám já.
Zbývá vám n jaký volný as?
Tím, že se v nuju tomu, co m  baví, 
neumím rozlišovat mezi volným asem 
a prací, za což jsem nesmírn  vd ná.
A jak volný as trávíte?
Myslíte, když se opravdu pokusím ne-
myslet na divadlo? T eba tan ím tango 
nebo práv  te  skládáme písni ky. 
Chodím ven s mým psem Hugem. Ale 
i tehdy se dívám na lidi, jak se hýbou. 
Je to asi n jaký druh profesionální 
deformace. Inspirace p ichází n kdy 
úpln  ne ekan , takže ob as prost  
n co zpozorujete. Musíte být po ád ve 
st ehu. Když mám ale skute n  volno, 

koukám na filmy. Mívám takové filmové 
maratonky.
Jak dlouho pracujete v divadle?
Od doby, co jsem za ala studovat. Už 
jako malá jsem vlastn  párkrát vystu-
povala.
Jak na vás p sobila role doktorky v seri-
álu Ordinace v R žové zahrad ?
To byla moje první role doktorky. Hezké 
bylo, že m la takový otev ený p ístup, 
kdy byla zprvu jen pro medicínu a pak 
p ijala i alternativní zp soby. Po ase 
m  to ale p estalo bavit a nemyslím si, 
že je to zrovna sm r, kterému bych se 
cht la v novat.
Když jste odjela studovat do Pa íže, byla 
to pro vás velká zm na?
Ano, obrovská. Je to výborná zkušenost, 
kdy p estanete ešit každodenní pro-
blémy, které ešíte doma. Najednou se 
zam ujete na všechno okolo. Po ád se 
n co d je, u íte se nový jazyk, poznáváte 
nové lidi. Také intenzivn  studujete, do 
toho pracujete a ješt  k tomu jste v Pa-
íži a jíte jenom bagety a ty úžasné sýry. 

Je to romantické.
Jaké máte krom  baget oblíbené jídlo?
Mám ráda japonskou kuchyni, sushi, 
syrové rybi ky a v bec asijské jídlo. 
A pelmen .
Hodn  pracovn  cestujete. V jaké zemi 
se vám nejvíce líbilo?
Asi práv  ve Francii. To je moje oblíbe-
ná zem . Ale všude je to zajímavé. Byli 
jsme nap íklad i v Pákistánu. To bylo 
ješt  v dob , kdy tam probíhal festival, 
který už nefunguje. T i m síce po tom, 
co jsme odjeli, tam zabili jednu d le-
žitou politi ku – Benázír Bhuttovou. 
Bylo to tam ale v n em krásné, i když 
je na ulicích hrozná špína a smog, od 
kterého máte úpln  erné nosní dírky. 
Na p tiproudové silnici vidíte oslíky 
a festival hlídají muži se samopaly. Ale 
lidé tam jsou p ív tiví, krásn  barevn  
a ist  oble ení, jako by ty barvy v dom  
používali proti okolnímu prost edí 
a atmosfé e nap tí. Každopádn  to bylo 
ohromn  zajímavé. Když se ale na 
n j díváte skrze televizi, zdá se 
vám nepochopitelný.

Šárka Stará 
a Šárka Tycarová, 
ZŠ Kladruby
(ve spolupráci s Annou 
Sivákovou a Jitkovou 
Va ovou, ZŠ Chanov)



Máš problém s láskou, ve škole, 
s kamarádem, s rodinou, se sv tem, prost  
sám se sebou? Nerozumíš si s rodi i, 
podrazila t  kamarádka, nevíš, jak vyznat 
lásku, jak se líbat, neberou t  do party, 
u itel si na tebe zasedl, váháš, co d lat 
po škole? Využij naší bezplatné anonymní 
psychologické poradny! Napiš sv j dotaz do 
p ipraveného formulá e na webu  
www.romanovodori.cz a naše psycholožka ti 
obratem odpoví.
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Radit s problémy ti bude 

Dana Hajná. Dana Hajná 

je klinická psycholožka se 

zkušeností práce v krizovém 

centru pro dosp lé. Nyní 

má psychologickou praxi 

v Praze.

Sny ve spánku
Sen je významný psychologický zážitek, který je vytvá-en mozkem b hem spánku. Sny se v tšinou objevují v charakteristické spánkové fázi, která se odborn  nazývá REM fáze (anglicky „rapid eye movement“ – tedy podle rychlých o ních pohyb ). Podle výzkum  má lov k tuto fázi b hem noci n kolikrát a zdá se mu 8–10 sn , p estože asto lidé íkají, že sny nemají. Sny si lze zapamatovat ale pouze tehdy, pokud se lov k probudí v REM fázi, kdy se mu sen práv  zdá. K probuzení nap íklad dojde, pokud má sen stra-šidelný obsah, nebo pokud nás vyruší n jaký vn jší podn t, jako je t eba budík.  Mnoho lidí v í ur itý význam sn , a proto se ty své snaží ur itým zp sobem zachytit a pak jim p id lit vý-klad. V historii tak vznikly speciální výkladové knihy –  sná e. Z pohledu psychologa ale tyto sná e nabízejí jejich zkreslen  zjednodušující a asto mylné výklady. Sny vlastn  p edstavují zvláštní druh komunikace se sebou samým. Mohou ukázat na to, emu jsme v bd lém stavu nev novali pozornost. Naopak v ci, jimiž se zbyte n  trápíme, m že sen ukázat v úpln  jiném sv tle. Sny jsou tak složitým výsledkem lidské psychiky a záleží vždy na konkrétním jedinci a jeho životní situaci, abychom mohli hledat jejich význam. Jsou tak asto tématem rozhovor  blízkých lidí a také se s nimi pracuje v psychoterapii.Zajímá-li se n kdo o to, jaké má sny a pro , je vhodné po ídit si sešit na jejich zaznamenávání. Takový deník by m l ležet hned u postele a zapisovat by se do n j m lo vše, co si ze snu pamatujeme. Sou asn  je dobré zaznamenat vše, co snícího lov ka ke snu napadá a zda sen n jak odpovídá tomu, ím se lov k zrovna v daném životním období zabývá. Pr b žn  je vhodné si deník a zá-

znamy v n m pro ítat 
a hledat individuáln  
jejich význam.

O snech a sn ní 
z pohledu 
psychologa

Denní sn ní

Stejn  významné jako sny ve spánku jsou sny, které se ode-

hrávají ve dne s otev enýma o ima. Jsou to sny, které dávají 

lov ku sílu a nad ji, aby o n co v život  usiloval. Dávají 

každodennímu životu ur itý sm r a obsah. Denní sn ní má 

ur itou logiku. Nebývá nesmyslné jako asto ve spánku. Snít 

znamená zabývat se tím, co bude. 

Denní sny jsou asto náhražkou za skute ný nedostatek 

lásky, úsp chu a obdivu. Mezi takové sny m že pat it stát 

se významným lov kem (nap íklad v oblasti sportu, hudby 

apod.) nebo mít spokojený rodinný život apod. 

Denní sn ní je velmi p íjemné a úlevné. Je-li ho však p íliš, 

m že se jednat o únikové chování a nezdravé fantazírování. 

lov k, který má obavu sv j sen uskute ovat, si ho rad ji 

hý ká v tajnosti a s nikým ho nesdílí. Sou ástí m že být 

obava z neúsp chu. Chlapec se tak m že nap íklad obávat 

oslovit dívku, která se mu líbí a cht l by s ní navázat bližší 

vztah. Prosp šné ale je, dokáže-li lov k o svých snech nejen 

p emýšlet, ale také mluvit se svými blízkými a snažit se je 

uskute nit. Chce to asto hodn  odvahy. Není vždy jednodu-

ché pokusit se o to, aby se stal sen skute ností.

M že se také stát, že n jaký sen nebo p ání nevyjde. D vod  

k tomu m že být více – nap íklad nevhodné podmínky, ne-

dostate né schopnosti nebo p íliš velké p ání. Není ale t eba 

se v takovém p ípad  hroutit. Je spíš dobré vzít si z takové 

zkušenosti ponau ení pro vytvá ení dalších sn . Pro dobrý 

pocit jist  pom že, když si lov k sám sob  m že íci, že pro 

spln ní svého snu ud lal vše, co bylo v jeho silách. Bez sn  

a ideál  by však život byl prázdný a tak je ur it  dobré své 

sny rozvíjet a neustále upravovat podle dané životní situace.

Doporu ení pro spokojený život m že tedy být: 

„Sn te p im en !“ A možná také: „Nez sta te 

jen u sn ní!“.  

 
PhDr. Dana Hajná
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Tebou stojí posm vá ek nahý a t eba 
s n jakou legra ní ástí t la (stojící 
vlasy, odstávající uši, r zn  velké o i 
atd.) – nemusíš nic íkat. Sta í, když si 
vymyslíš n jakou legra ní p edstavu 
a podle toho se budeš tvá it (-:.

Nedávno jsem se z pokoje svých 
mladších sester odst hovala do 
vlastního. Najednou nevím, kde jsem 
vlastn  doma. Navíc to je v p ízemí a ne 
v prvním pat e, tak se tam trochu bojím 
a cítím odstr ená. N kdy se ale musím 
nau it spát sama, ne? Mám te  dost de-
presivní nálady. M že za to hn dá st na 
v mém pokoji? Nebo to je kv li p echodu 
z mnohem intelektuáln jšího prost edí 
k nám do školy? Co mám ud lat, abych 
se ve svém pokoji cítila doma? Napadlo 
m , jestli bych tam nem la prožít n co 
p kného (nap . pozvat kamarádku 
k p espání). S., 14 let

St hování je vždy velká životní zm -
na, na kterou je pot eba si n jaký as 
zvyknout. Nevím, jaké byly d vody 
k tomu, že ses p est hovala do jiného 
pokoje. Te  je už asi zm na zpátky 
nemožná a spíš pom že, když se Ti 
poda í nový pokoj si za ídit tak, aby ses 
v n m cítila jako doma. Nyní se o pokoj 
nemusíš d lit se sestrami a m žeš si 

Vaše dotazy
Jsem neš astná. Když jsem za ala 
chodit na gymnázium, m la jsem p i 
170 cm jen 80 kg, Ale po terorech, co 
tady mám (spolužáci mi kv li váze 
íkají „prase“, kv li oble ení „špinavá 

hipísa ka“), mám už 93 kg. Nechci 
p ibírat. Co mám d lat?!? Pora te 
prosím!!! Iva P. R., 17 let

Ivo, celkov  máš asi sklony k nadváze, 
což ur it  souvisí i s Tvojí psychikou. 

asto bývá p ejídání vlastn  zp so-
bem, jak se vypo ádat s t žkými ži-
votními situacemi. Stresem m že být 
posm ch spolužák , nespokojenost 
sama se sebou, deprese, konflik-
ty v rodin  atd. Tob  samotné d lá 
nadváha starosti a já bych Ti dopo-
ru ila odbornou spole nost „STOB“, 
což je spole nost zabývající se lé bou 
obezity. Najdi si kontakt na interne-
tu. Dozvíš se o tom, jak upravit sv j 
jídelní ek. M žeš se také p ihlásit na 
n jaký kurz, jehož sou ástí je úprava 
životosprávy, cvi ení a také psycho-
logické vedení. Co se tý e Tvé reakce 
v i posmívajícím spolužák m, dopo-
ru ila bych Ti, aby až se Ti bude n kdo 
posmívat, sis p edstavila, že p ed 

Kam se obrátit? 
Linka bezpe í 116111 
(bezplatn  a nonstop)

Vaše sny
Chci jít tam, kde se mi bude líbit
Když se ekne SEN, p edstaví si hodn  lidí ten, který se nám 
zdá v noci.  Ale já bych rád mluvil o svých snech, ke kterým bych 
cht l dojít. Mým snem je jít na policejní nebo vojenskou akademii. 
Hodn  lidí neví, co se mnou, kam m  dát a kam mám jít na školu, 
co se mnou bude. P lka lidí ví, jaký mám sen. Cht jí m  ale dát 
na tu školu, která se líbí jim, a m  se ani nezeptají. Radši eknou: 
„Jednou budeš rád, že jsi šel na školu, kterou jsme ti vybrali.“ Já 
ale projevil sv j názor a odpov d l: „Chci jít tam, kde se mi bude 
líbit.“ Mamka mi nakonec ekla, že se sice budu muset hodn  a 
dob e u it, ale když je to m j sen, tak a  to zkusím.
Co z toho plyne? íkejte sv j názor a ukažte, že vaše slovo má také 

n jakou váhu. V te, já to zkusil a fungovalo to!

Adam Pokorný

ZŠ Zastávka u Brna

Mít vlastní obchod 
Školní rok za íná a já p icházím do 9. t ídy. Je 
pro m  moc d ležité, abych se dostal na st ední 
školu. Na základní školu v Chanov  chodím už 
odmali ka a nerad bych šel n kam jinam. Ale mu-
sím. Život jde dál. Bez st ední školy bych na tom 
byl špatn  jako ti lidé, co žijí na podpo e, nebo 
ješt  h  – jsou bezdomovci. To fakt nechci. Já 
p jdu na st ední školu a tam ze sebe vydám 
všechno, co budu moci. Cht l bych si 
podat p ihlášku na diplomatic-
kou, obchodní nebo hotelovou 
školu. Nejrad ji bych ale šel na 
obchodku, protože matiku trochu 
umím a baví m . Kdo ví, t eba za 
pár let budu vlastnit sv j obchod.

David Va o
ZŠ Chanov

ho za ídit podle sebe – vymalovat, 
umístit nábytek, vyzdobit. Do nového 
hezkého pokoje pak m žeš pozvat 
návšt vu a t eba i na p espání, jak T  
napadlo. Pokud se v noci bojíš v p í-
zemí, doporu ila bych Ti nechat si 
svítit n jaké malé sv týlko, p ípadn  
se m žeš i zamykat, aby ses cítila 
bezpe n ji. Jist  ale víš, že Ti doma 
ve skute nosti nic nehrozí. Jde jen 
o jistotu, že jsi ud lala vše, aby ses 
cítila bezpe n .

Našla jsem si kluka. Chodili jsme 
spolu p t m síc . Akorát že si to moje 
rodi e nep áli, tak m  od n j odstr ili. 
Te  o m  skoro nemá zájem. Trápím 
se. Každý den je to horší. :( íká, že 
na m  nezapomn l, ale že se mnou 
te  být nem že… Jitka, 14 let

Jitko, láska je silná a nem že Ti 
nikdo zakázat se s lov kem, kterého 
máš ráda, vídat. T eba i tajn . Na 
druhou stranu ale rodi e asi m li 
d vod, pro  si nep áli, abys v tomhle 
partnerském vztahu pokra ovala 
a bylo by jist  dobré, kdyby sis o tom 
s rodi i více promluvila a oni Ti 
vysv tlili své obavy. Také as prov í, 
zda Vaše láska vydrží.



Óda na odpadky
Jdu si takhle ze školy, mimochodem již v kra asech, a kochám 
se p írodou. Jenomže jakmile všechen ten sníh slezl, tak to 
teprve za alo. Každý odpadek, lahev, prost  cokoliv, co lidé 
v zim  odhodili, se nyní dostalo na povrch. A tak místo krásné 
zelené louky, která v lét  srší životem, tu je skládka. Podél 
cesty ze školy, po které práv  jdu, je to slabý odvar. Kli kuji 

mezi kapesníky a ubrousky, jež kdysi byly p ibaleny ke 
sva in . Sotva se vyhnu, ekají na m  obaly od 

sušenek, a když tu nejsou, nastupují místo nich 
pet-lahve.

íkám si, že m  nic horšího potkat nem že, 
ale i v tom se mýlím. Procházím totiž záv -

re nou etapou zkratky. Znenadání se na m  
valí desítky balí k  od cigaret. „Asi si tu n kdo 
krátil dlouhou chvíli,“ zamumlám si a p itom 
doufám, že se mi n jaká z nich nep ilepí na 
podrážku.

Když už si však myslím, že je všechno za mnou, zjistím, že jsem 
v hlubokém omylu. Dostávám se totiž pomalu k centru m sta. 
Zakopávám o rozbitou flašku, ve které kdysi bývalo pivo. Jen tak 
tak se chytám zábradlí, které hned pouštím, nebo  místo, kde by 
na n m nebyla p ilepená žvýka ka, tak ka neexistuje.
Míjím popelnice, které jsou poloprázdné. Všechen odpad je spíš 
ale vedle nich. Nechápu, pro  lidé nedokážou ten odpad vyhodit, 
pro  jsou líní zvednout ruku a otev ít poklop popelnice. V tšina 
si myslí, že když v zim  odhodí n jaký ten odpadek do sn hu, 
už ho nikdy nikdo nenajde. Bohužel, opak je pravdou. A tak se 
není emu divit, když je po zim  naše ulice plná odpadk , které 
p elétají jak tažní ptáci z jednoho koutu m sta do druhého. 
P itom se každý na jaro t ší, a tak nevidím d vod si ten pocit 
znep íjem ovat tím, že budeme žít na skládce.
Proto se i vy zamyslete, není-li rozumn jší ten obal od sušenky 
str it do kapsy a u nejbližšího koše zase vyhodit. Stojí vám to 
za to? Pak se nedivte a nenadávejte na ostatní, jaký mají doma 
nepo ádek. Za n te nejd íve sami u sebe.

Josef Vilda� 

Masarykova ZŠ, Tanvald
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V dnešní dob  nám jojo již neslouží jako 
lovecký nástroj (i když v nesprávných ru-
kou se m že stát vskutku nebezpe nou 
zbraní), ale spíše jako hra ka pro dlouhé 
chvíle. Nahoru a dolu, nahoru a dolu 
a neustále dokola - jako by byla stvo e-
na do nudy. Filipínci se nestali prvními, 
kdo používali jojo. V antickém ecku jej 
dokonce, stejn  jako my nyní, užívali ke 
hraní.
Dnešní d ti a mládež ale vyžadují akci, 
adrenalin, vzrušení, individualitu, cool 
image. A tak jim p i p edstav , že své 
okolí osl ují jojem, b ží mráz po zádech. 
Ale co když se ekne yoyo? Co to zna-
mená? Vyslovuje se to úpln  stejn  jako 
ozna ení pro ten artefakt, co mám doma 
pod postelí. Co tam ale d lají ty dva ypsi-
lony? V em je yoyo od joja odlišné?
Nenápadný mladík eká na autobus, kte-
rý mu na zastávku p ijede až za patnáct 
minut - krátký as na film a moc dlouhý 

na nicned lání. Z batohu vytáhne nikoliv 
školní sešit, nýbrž yoyo. Dva disky spoje-
né osi kou spolu s namotaným prováz-
kem. Mladík se rozp áhne a švihne rukou 
do strany - za íná yoyerská symfonie. 
Provázek se mu omotává okolo prst , 
to ící se hra ka dopadá na sousední pro-
vázky, chvíli nesetrvá na jednom míst . 
Neustále m ní svoji polohu v efektivních 
sestavách vyžadujících koncentraci a pre-
ciznost. Neexistuje nic, jenom on a jeho 
mali ký p ítel. Mládenec svoji žonglér-
skou pom cku nevnímá jako v c, nýbrž 
jako kus sebe. Cítí ji jako palec u své 
nohy. Symfonie, kterou student vytvá í, 
zanechává na tvá ích kolemjdoucích a lidí 
ekajících na autobus nadm rný obdiv. 

Chvílemi ztrácejí pojem, kde se kotou ek 
nachází. Po ád se to í. Pavu ina vzniklá 
mezi jeho prsty se ztratí a bavlnka se 
op t prom ní v jednu áru spojující hra -
ku a jejího vlastníka. Poslušn  se navine 
do ruky. Tím nic nekon í. V dynamickém 
oblou ku op t roztá í malého kamaráda 
a koncert pokra uje.
Tak toto, dámy a pánové, je yoyo. A tím 
bych završil první díl našeho seriálu 
o tomto geniálním žonglérském nástroji. 
P íšt  bychom si p edstavili anatomii 
yoya a obecnou terminologii, která ho 
provází.

Michal Klacik
SPŠ, Ji ín

YO
YER
SKÁ
symfonie

Nacházíme se v Tichomo í na Filipínských ostrovech. Celé ost-
rovy jsou pokryté zeleným kobercem tropických rostlin. Tamní 

skupinka lovc  urputn  íhá na svoji ko ist. Ve stínu banánových 
list  vy kávají celé hodiny. Vtom se na tropické titány snese hejno 

ptactva. Hraje se na setiny. Filipínci vysko í a hází kameny do 
nebeských výšin v nad ji, že uloví n co na ve er. Míjejí, avšak vr-

žené kamínky se jim op t vrací do rukou. Pokus opakují. P estože 
tém  celé hejno ulétlo, poda ilo se jim skolit pár ope enc , a to 

díky d myslnému vynálezu - joju.



M j sen je žít a pít k iš álov  istou 
vodu života, také dosáhnout cíle, 
jakým je milující rodina. Ale než za-
nu se svou vlastní rodinou, p ijdou 

na adu sny profesní. Na za átek by 
to m la být st ední škola s dobrým 
zam ením. Následn  bych ráda 
vyvracela názory na Romy ze strany 
majoritní spole nosti. Proto se také 
chci stát romskou aktivistkou a na-
bídnout tím pomocnou ruku rom-
ským d tem k tomu, aby nevzdávaly 
klikaté cesty za svým snem. Vybrala 
jsem si proto studium sociální 
innosti pro etnické skupiny. Cht la 

bych tento obor vystudovat a najít si 
práci v organizaci jako je nap íklad 

lov k v tísni, a tím si zajistit praxi, 
kterou budu v budoucnu pot ebovat 
pro vytvo ení n jaké vlastní nezis-
kové organizace se zam ením na 
romské i neromské d ti. 
Krásn  se o snech píše. Jen málo-
kdy se ale plní. Cesty ke sn m jsou 
t žké a vždy plné potu a d iny. Když 
se však lov k dostane na vrcholek 
alespo  t ch svých nejmenších sn , 
m že být velice š astný, protože, 
jak už to tak v život  chodí, ne každý 
m že mít v život  vše, co chce. 
Jak už jsem psala v p edchozím od-
stavci, ze všeho nejvíc bych si p ála 
milující rodinu.
Jelikož bych své d ti necht la 
p ivést do sv ta plného zášti a ne-
návisti, ráda bych pro jeho zlepšení 
sama n co ud lala. Nechci se dívat 
na to, jak n kte í lidé odsuzují druhé 
jen kv li jejich zevn jšku a házejí je 
do jednoho pytle. P ála bych si, aby 
se lidé posuzovali podle toho, jací 
jsou uvnit , aby se lov k bral jako 
jednotlivec, a ne jako kousí ek ze 
shnilého kolá e. Vím, že to nejspíš 
nebude ideáln  fungovat nikdy, ale 
i tak budu bojovat za lepší sv t a í-
kat si, že nad je umírá poslední!

Marie Demeterová
ZŠ Vašatova, Kladno

Bojovat 
za lepší sv t
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Nabídka . 13 
Slune ní náhrdelník nosí 
každý, málokdo ale navlékne 
erné slunce - nenápadné 

a vtipné. P ív sek o pr m ru 
2 cm, vým na za cokoliv

Jak sm ovat ve VO ORI blešáku?

1. Vyfo  cokoli, co nabízíš k vým n  

(od v, dopln k, knihu, CD, budík, 

tašku, …).
2. Napiš doprovodný text a udej d ležité 

informace pro tená e (velikost od -

vu, stá í v ci, funk nost, apod.).

3. Fotku s textem a up esn ním, co 

požaduješ vým nou, nahraj prost ed-

nictvím elektronického formulá e na 

webu www.romanovodori.cz do rubri-

ky Blešák (za adíme ho do po adníku 

a uve ejníme v asopise a na webu).

4. Sleduj aktuální nabídku dalších 

ú astník  Blešáku.
5. Najdeš-li to, co hledáš, zarezervuj si 

to jednoduše on-line p ímo v nabídce 

blešáku. 
6. V tuto chvíli za íná naše práce – spo-

jíme se s tebou a osobou, s níž chceš 

sm ovat, zprost edkujeme dohodu.

7. V p ípad  oboustranného zájmu ob  

osoby pošlou své v ci na poštovní 

adresu sdružení ROMEA (Žitná 49, 

Praha 1, 110 00 – obálka ozna ená 

heslem „Blešák“).
8. Jakmile dojdou v ci od obou stran, 

rozešleme je novým majitel m, 

u nichž vym n ná v c za ne žít sv j 

nový život.
9. Jediné, co zaplatíš, je poštovné za 

doru ení tvé v ci na naši adresu.

 

Blešák
Pokoutné stánky plné zaprášených skvost , lomoz, smích a diskuse nad objeve-
nými kousky. Staré panenky po babi ce, zachovalé retro oble ení, popraskané 
houpací k eslo nebo staré desky a videokazety. To vše pat í k neopakovatelné 
atmosfé e bleších trh , míst, která dotvá í kolorit mnoha evropských m st.
Máš hluboko do kapsy, a p esto pokoj plný nejr zn jších zajímavostí, slabost pro 
výrobky, které nesou historii p edchozího majitele, nebo chu  vym nit v c již nepo-
t ebnou za n co, co t  uchvátilo? Navštiv náš úsp šný Blešák!

Zapoj se! 

Navštiv stránky 
Blešáku 
www.romanovodori.cz/blesak

bl
eš

ák

14

Nabídka . 14 
P ipomíná sklá ský 
skvost z jablonecké 
dílny, nejlépe vynikne 
na sle n  se smyslem 
pro avantgardní um ní. 
Pr m r p ív sku 2,5 
cm, vým na za jakou-
koliv dív í ozdobu

Nabídka . 15 
St íbrné náušnice ala 
ko i í drápky i š ra 
navle ených špendlík . 
V pohybu nep ehléd-
nutelné! Délka 8 cm, 
vým na za cokoliv

Nabídka . 16 
Pat, mat, šach... 
Skv lý návod pro 
ty, kte í ješt  
neobjevili kouzlo 
šachových her. 
Ideální váno ní 
dárek! Vym ním 
za cokoliv.16
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Zeptali jsme se vybraných žák  
Masarykovy základní školy 

v Tanvaldu ve v ku 13–15 let na 
jejich vztah k po íta i. Odpov di 

n kterých z nich jsou, podle mého 
názoru, opravdu šokující. – mít i nemít?

PC

Tancování 

je m j 
život
Jmenuji se Ondra Šotola. Mým 

hlavním koní kem je tanec. Už je 

to rok, co imituji Michaela Jack-

sona. Dostal jsem se k tomu, když 

M. J. zem el. Moc m  jeho smrt 

zasáhla. Tak jsem si ekl, že se od 

n j n co nau ím a pokusím se ho 

napodobovat. Pravdou je, že jsem 

ho vždycky obdivoval jako zp váka 

i jako tane níka a moc mi vadily 

lži a pomluvy, které se o n m 

povídaly a ší ily mezi lidmi.

První v c, kterou jsem se od n ho 

nau il, byl Moonwalk (M sí ní 

ch ze). Nechci vypadat jako vejta-

ha, ale fakt mi to šlo dob e. Za al 

jsem se zdokonalovat a moje 

nevlastní babi ka m  p ihlásila do 

celonárodní sout že Talentmánie. 

V tu chvíli jsem si kladl otázku: Je 

taková sout ž šance se zviditelnit? 

Nejspíš ano. Zú astnil jsem se 

castingu v Hradci Králové. Te  e-

kám, až mi odepíšou. Cht l bych

      v budoucnu (nebo klidn  i te )

       tancovat na ve ejnosti a bavit

     lidi. A i kdyby to nevyšlo, na

    tanec ani na Michaela Jacksona 

nezanev u a budu tancovat dál.

Ondra Šotola

ZŠ Studánka, Pardubice

Máš po íta ?95 %  dotázaných žák  po íta  vlastní. 
Já osobn  si myslím, že mnoho lidí, 
kte í po íta  mají, je na n m závislých. 
Zde pro obrázek uvedu výpov  jedno-
ho studenta: „Kdo nemá po íta , jako 
by neexistoval.“

Kolik hodin denn  trávíš u po íta e?
Zde je celkové složení o n co pest ejší: 
6 % dotázaných po íta i nev nuje žád-
ný as, celkem 22 % u po íta e stráví 
maximáln  jednu hodinu, pouze 6 % 
se v nuje monitoru podle m  optimál-
n  – 3 hodiny istého asu. Následující 
íslo je ovšem ohromné – kolem 39 % 

d tí prosedí u svého stroje neuv itel-
ných 12 hodin (p lden). I další cifra mi 
málem vyrazila dech. 27 % d tí m že 
u po íta e trávit neomezené množství 
asu. Jejich rodi m to podle všeho 

nevadí.

Máš Facebook ?

Zde není co ešit. Tuto službu využívá 

v tšina dotazovaných. Touha sp áte-

lit se s lidmi z celého sv ta je lákavá 

pro tém  89 % z t ch, kte í službu 

Facebooku hojn  využívají. 11 % žák  jí 

opovrhuje.

Používáš komunika ní programy jako je nap íklad Skype nebo ICQ?Teoreticky se jedná o Facebook, u kterého nemusíte otevírat prohlí-že . Tyto programy však disponují velmi pokro ilými komunika ními funkcemi a jsou navíc zadarmo. 72 % d tí je má nainstalováno na svých po íta ích a 28 % p ipadá jejich užívání zbyte né.

Vydržel/-a bys jeden m síc bez po íta e?
V naší t íd  je 67 % lidí na po íta i tak 
závislých, že by pro n  jeden m síc bez 
n j znamenal tém  záhubu. Okolo 28 % 
dotázaných má skálopevnou v li, a proto 
pro n  jeden m síc bez po íta e nep ed-
stavuje p ekážku. 5 % žák  nedokáže svou 
závislost odhadnout.

Co íkají rodi e na to, že trávíš tolik 
asu u po íta e?

Tyto odpov di se nedají pojmout pro-
centuáln , a tak demonstruji pár odpo-
v dí mých spolužák : „Rodi e nesnáší, 
když jsem u PC, stále slyším: „Ty furt 
sedíš u po íta e, trávíš s ním více asu 
než s námi!“ Jiný uvádí: „Musím mít 
hotovou školu a povinnosti, jinak na PC 
nem žu. Rodi e v dí, že nejv tší trest 
pro m  je život bez po íta e.“

A m j názor na výše uvedené odpov di? 
Všichni po íta  ur it  používají na r zné školní práce i do-
kumenty do zam stnání. Mám ale takový dojem, že n kte í 
z nás jsou na po íta i až zbyte n  moc závislí. Zarmoutilo m  
obrovské íslo v otázce zjiš ující denní po et strávených hodin 
u po íta e. Že 39 % žák  denn  prosedí u po íta e celý p lden, 
možná i více, je neskute né. Také m  velmi znepokojily odpo-
v di na p edposlední otázku, ve které jsem se ptala, zda by žáci 
vydrželi bez po íta e m síc. V odpov dích zn lo v tšinou „NE“. 
Procentuáln  by se tyto odpov di spo ítaly cca na 67 %, což je 
šokující.

Hana Klaciková 
Masarykova ZŠ, Tanvald

 Hraješ spíš hry 

nebo si rad ji prohlí-

žíš webové stránky?

Z velké ásti se 

v t chto odpov dích 

objevovali ti, co hrají 

3D st íle ky – 39 %. 

Hrá , kte í by vy-

mýšleli taktiku v i 

nep íteli ve strate-

giích je pouze 17 %. 

5 % si rádo zajezdí 

na virtuálním SK8u 

a 39 % tráví as na 

webu nebo hraje 

hry v internetových 

prohlíže ích.



Jsem žákyní 9.B Základní školy Bulharská 

v Ostrav  - Porub . Mám veselou povahu 

a nechybí mi ani zt ešt nost, která se odráží 

i v mém oblékání. Sama zatím peníze nevy-

d lávám, a proto si nem žu koupit vše, co 

je trendy, co se mi líbí, co bych cht la mít na 

sob . Stejná situace nejspíš bude u v tšiny 

mých spolužák . 

Oble ení mých vrstevník  na naší škole se mi líbí. N -

které modely jsou velmi odvážné, n které nepraktické. 

N kdy p istihnu sama sebe, jak si íkám: „Tak to je cool, 

tuhle bundu bych mohla mít.“ Jindy slyším, jak ostatní 

íkají: „Ty vole, ta chodí oblíkaná jako babka,“ nebo: „Ten 

nosí dobrý hadry!“ Podle mého bráchy, který chodí do 

páté t ídy, se holky v p tce oblékají „normáln “ a nijak 

zvláš  ho neuchvacují. 

Znám lidi, kte í se druhým sm jí pro jejich vizáž a oble-

ení. P iznám se, že i já se k nim ob as p idám. Poctiv  

vzato jsou kluci na naší škole víc „in“ v oblékání než 

holky. P estože znám asi ty i kluky, kte í mají melír, 

v ú esech celkov  vyhrávají holky. Skoro všichni kluci 

totiž nosí skoro stejný i velmi podobný ú es. Podle m  

chlapc m nejvíce sluší vlasy delší, isté a upravené. Dívky 

si mohou dovolit mít úpln  dlouhé vlasy. Ty já obdivu-

ji. Když má dívka fantazii a umí na sob  vytvo it r zné 

spletené ú esy, které podtrhnou jemnost její tvá e, je to 

výhra. V tom jsou p ebornice mé kámošky. U nás se také 

tém  všechny dívky od sedmé do deváté t ídy lí í, a tím 

tak trochu porušují školní ád.  

V hodinách t locviku se aspo  v naší t íd  mezi dívkami 

móda moc ne eší a na zna kové tepláky si nepotrpíme. 

Hlavní je p inést si n jaké sportovní oble ení, které 

umož uje pohodlné cvi ení. U itelé nám do oblékání 

v hodinách t locviku moc nemluví, nesmíme mít jen zipy, 

etízky apod. kv li bezpe nosti p i sportu. Kluci nej ast ji 

nosí šortky nebo delší kra asy a tri ka.

Co se tý e pedagog , p ijde mi, že na prvním stupni chodí 

u itelé oblékaní modern ji než na stupni druhém. To 

znamená, že nosí nap íklad košile a mikiny barev, které 

jsou zrovna in. Týká se to i st ih  jejich kalhot a sukní. 

Obecn  se mi líbí v ci neobvyklé - po ínaje batohy, p es 

boty, bundy, epice a jiné dopl ky. Práv  te  u nás ve 

škole mezi žáky letí nap íklad batohy zna ek Dakine, DC, 

Burton. Mezi botami a oble ením vyhrávají asi zna ky 

Nike, DC, Power a Reebok. 

Myslím si, že je d ležité cítit se v oble ení dob e. Pomáhá 

to sebed v e a pohled na p kn  oble eného lov ka 

je p íjemný i pro ostatní. Tak si ud lejte radost, a pokud 

zrovna nemáte finance, navle te si aspo  korálky a nára-

mek do barvy tri ka:-).
  

Vaše Bibbi

Tahle sle na je krásná sama o sob  
a její šatník není jiný. Pastelová 
barva tri ka a elenky dodávají 
modelu jemnost. V dopln ní s mod-
rými džínsy a hn dými žabkami 
vypadá model vážn  skv le.

Bílé kalhoty kontrastují s erným tri kem. Vše 
je dopln no svet íkem. Tento model je podle m  
u v tšiny dívek oblíbený. Je jedno, jakou barvu 
svet íku zvolíš. Dob e sest íhané vlasy jsou taky 
d ležité a této dívce barva i st ih jejích vlas  dle 
mého názoru moc sluší.

Vínový svet ík bílou 
halenku skv le oži-
vuje a modré džíny 
se hodí ke všemu. 
Podle m  je tento 
outfit slušivý

Džíny, modré tri ko a sv tle 
modrá košile. Mn  osobn  se 
košile moc líbí a kluk m sluší. 
Vlasy má podle m  parádní. Me-
lír dodává šmrnc delším vlas m, 
které jsou podle m  IN.

Fashion school



Podzim (8. 10. 2010)    Venku se barví listí 

do ervena. Za íná podzim. Je as, aby nám 

eštiná i za ali dávat za úkol slohy 

jako „Barvy podzimu“, „Malí  s pa-

letou z podzimního listoví“, „Období 

plné barev“ nebo „Když se p íroda 

chystá ke spánku“. Netuší ovšem, 

jaký si tím zp sobí nervový ot es.

Když nap íklad u itel zadá téma 

„Podzim“ a požaduje práci na jednu 

stránku, ob as se najde výte ník, 

jehož práce vypadá zhruba takto: 

„Podzim je velmi krásné období. 

Ze strom  padá listí. Jeho krásné 

barvy jsou tyto:“ a vyjmenuje na 

zbytek stránky všechny odstíny, 

barvu „zlatého retrívra p ekvapené-

ho sv ží letní bou kou“ nevyjímaje.

To samé se d je i o výtvarné výchov . Ob as 

se totiž najde expresionista, kterého vyu ují-

cí p ekvapí žádostí o um lecké dílo na téma 

„Podzim“. Výsledkem oby ejn  bývá velice 

depresivní obraz znázor ující nevinná dítka, jež 

jdou poprvé poskvrnit svou mysl školou.

Se slzou v oku vzpomínám, jak jsem (ješt  coby 

malá dívenka) sbírala kaštany a p kn  barevné 

listy. Te  je pro m  podzim dobou opakovacích 

písemek. A koli… v kapse kabátu jeden kaštan 

mám a v u ebnici eštiny se mi lisují dva er-

veno-oranžové listy…
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Od íjna se na našich webových stránkách www.romanovodori.cz m žete setkávat s pravidelnými 
páte ními sloupky trnáctileté horaž ovické redaktorky Anny Kolá ové. Ta v nich bude popisovat 
každodenní zážitky a myšlenky, které si zapisuje do svého dení ku…

Z deníku škola ky

Jablko a já (15. 10. 2010)    
Sbírání jablek jsem zasv tila hned dva víkendy. Samo-
z ejm  že ne sama, koneckonc  – jablko nepadá daleko 
od stromu…
B hem sbírání jsem pochopila mnoho v cí. Te  už rozu-
mím, pro  ovocem poznání bylo zrovna jablko. Když si již 
páté vybralo moji hlavu za p istávací plochu, pochopila 
jsem nap íklad, pro  zlá arod jnice nesla Sn hurce 
zrovna jablko. Možná to ale ud lala i proto, že by ve 
st edoevropských lesích vypadala s otráveným mangem 
nebo kokosovým o echem pon kud nápadn . Jestli ale 
Newtona po tom, co ho jablko trefilo do hlavy, napadla 
sv toborná myšlenka, u m  to o ividn  m lo naprosto 
opa ný výsledek. A jelikož bylo jablko, zvlášt  to králov-
ské, v minulosti navíc znakem moci, n kdo se mi z ejm  
pokoušel ukázat svou moc v plném rozsahu.
Když jsem m la pocit, že už jsem sebrala asi p tisté 
jablko, ve skute nosti to bylo teprve ty sté devadesáté 
osmé, v podstat  jsem si už zvykla. Nakonec jsem to ale 
samoz ejm  nenechala jen tak a p i nejbližší p íležitosti 
jsem se pomstila – dnes je z nich n kolik sklenic moštu 
v našem sklep . Po tom všem jsem prost  toužila jen 
ochutnat trochu jable né pálenky …

Jsem devá a ka. Sloupky píši ve volném ase, 
pokud zrovna neradím spolužák m s úkoly, ne-

tu, nep ejídám se okoládou, nep u se se sest-
rami, nemyslím na blbosti a nep emýšlím nad 
úkoly a v nými záhadami (kdo je B h nebo kdo 
mi sn dl p lku zákusku). Nejradši píši sloupky 
o tom, co m  napadne v noci nebo dv  hodiny 
p ed uzáv rkou.

Anna Kolá ová
ZŠ Komenského, Horaž ovice

Ze života vlezlých berušek (1. 10. 2010)    A je tu nový školní rok! Budík 

zvoní v nelidskou hodinu, st l je plný u ebnic a plavky už jsou dávno v krabici. 

A venkovní po así také moc na nálad  nep idá. A ješt  na m  úto í berušky…

P sobí to trochu jako scéna z hororu Ptáci. Nebo ze hry Ze života hmyzu. B hem t í 

minut bylo mé okno plné berušek. Ale ne t ch oby ejných, ale asijských (Harmonia 

axyridis). Možná jste je n kdy vid li: velké t lí ko s mnoha te kami, erveno-oran-

žová barva a vlezlost, kterou by jim mohla závid t leckterá píse  od Britney Spears. 

Jako kdybychom tady nem li dost bolševník  a špan lských slimák , kterým 

mimojiné vd ím za roztomilou žlutou barvu v tšiny mých podrážek. Bez invaze 

cizích druh  bychom sice p išli o brambory, ale ob d ve školní jídeln  m  ob as 

p esv d í, že by to možná ani nevadilo…

A co se tý e t ch berušek, táta vzal vysava  a ud lal jim koloto .



Již v dobách nejtvrdšího pronásledování Rom  jsme sv dky prvních pokus  o jejich usazení.  Nejstarší 
doklady o tom máme z konce 17. století.  Hrab  Dominik Ond ej Kounic tehdy povolal na své panství 
v Uherském Brod  rodinu romského ková e Št pána Daniela.  D vodem nebylo to, že by nenašel ve 
svém okolí žádné ková e neromské, takové jist  také zam stnával, ale romští ková i vyráb li výrobky, 
které ti neromští ned lali. Št pán Daniel a jeho potomci ale mohli na panství Kounic  z stat pouze pod 
podmínkou, že p eruší styky se svými p íbuznými, p estanou mluvit romsky, odlišn  se oblékat. Zkrát-
ka se budou snažit, aby se co nejmén  lišili od ostatních lidí v obci...
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Z ko ovník  vesni any

Tolerovaní Romové
Ke Kounic m se postupn  p idávaly i další šlechtické rody, 
nap íklad Lichtenštejnové, kterým p ítomnost Rom  na jejich 
panstvích nevadila. Také tito tolerovaní Romové se museli 
vzdát všeho romského, své romské identity, a pod ídit se 
životnímu stylu v tšiny. Kdyby to neud lali, hrozilo jim, jak 
už jsme zmínili v minulém díle tohoto asopisu, vyhošt ní 
ze zem , t lesné tresty jako nap íklad u íznutí ucha nebo 
dokonce smrt. Pokud plnili vyty ené podmínky, vrchnost jim 
poskytovala ochranu, a nevztahovaly se na n  tudíž protirom-
ská na ízení.
Podle soupisu Rom  z roku 1783, tedy ani ne sto let po p í-
chodu Št pána Daniela na panství Kounic , žila na jižní Mo-
rav  usazen  zhruba stovka Rom  (Nej ast jšími p íjmeními 
Rom  usazených na Morav  byla nap íklad: Daniel, Ištván, 
Holomek, Malík, Herák a další.). 
K usazování Rom  dal podn t také panovník Josef II., syn Ma-
rie Terezie. V roce 1784 poskytl Rom m zázemí na pozemcích 
zrušených církevních ád . Jeho iniciativa ovšem nebyla moc 
úsp šná. Z p vodních dvaceti moravských a slezských obcí, 
kde nechal Romy usadit, z stali Romové natrvalo žít pouze 
v p ti z nich.

Vznik romských osad
Sami ze své vlastní v le se za ali ve v tším po tu Romo-vé usazovat až od po átku 19. století. Život na cestách za obživou rozhodn  nebyl nijak idylický. Ko ování obnášelo neustálé nejistoty, problémy a ústrky ze strany majority. Je proto logické, že mnozí Romové toužili trvale se usíd-lit na jednom míst , a zajistit si tak pro sebe snesitel-n jší životní podmínky i lepší budoucnost pro své d ti. Nebylo to ovšem nic tak snadného, jak by se nám dnes mohlo zdát. Obyvatelé obcí mezi sebou Romy necht -li, proto jim odmítali p id lit domovskou p íslušnost. Vyhán li je na místa, která byla dostate n  vzdálená od vlastní obce nebo na okraje vesnic a m st.  Takto za aly vznikat romské osady, dnes bychom ekli ghetta. Romo-vé zde žili izolováni od ostatních, asto v dost nevyhovu-jících hygienických podmínkách. 
Získat bydlení p ímo v obci mezi p íslušníky v tšiny stálo Romy nesmírné úsilí, p esto se to n kterým z nich za alo postupn  da it. Své d ti p ihlásili do školy, a tak se i mezi Romy objevili jedinci s vyšším vzd láním, pozd ji také vysokoškoláci. Prvním z nich byl Tomáš Holomek, který vyr stal v nuzné romské osad , ale díky své píli a také díky podpo e rodi  a neromských u itel  dokázal vystudovat Karlovu Univerzitu a stal se z n j první romský právník u nás.

1927  
Vyhlášen Zákon 
o potulných Cikánech

asová 
osa

p ed 1698  
P íchod Št pána Daniela 
na panství Kounic

1769, 1783  
Provedeny soupisy 
tolerovaných Rom

1780–1790  
Vláda Josefa II

1825  
Karel Hynek Mácha napsal 
romantickou povídku Cikáni 

Situace v echách 
Jak jsme nazna ili výše, Romové se na našem území za ali usazovat nejprve na 

úrodné jižní Morav , kde k tomu m li nejlepší podmínky i vzhledem k toleran-

ci ze strany vrchnosti. V echách byly podmínky pro usazování mnohem horší, 

proto zde Romové ješt  dlouhou dobu ko ovali. Ovšem ko ujícím skupinám stále 

ztrp ovala život nejr zn jší protiromská na ízení a snahy jejich pohyb co nejvíce 

omezit. Ke zhoršení vztahu spole nosti k Rom m dosti p ispívala i média, která  

o Romech ší ila adu lží a polopravd. Nap . o romském kanibalismu, tedy pojídání 

lidského masa, což se pozd ji ukázalo jako holý nesmysl. Protiromská politika 

vyvrcholila v roce 1927 vyhlášením Zákona o potulných Cikánech, který se nevzta-

hoval výhradn  na Romy, ale všeobecn  na všechny lidi, kte í žili potulným zp -

sobem života. Tento zákon však Romy výrazn  diskriminoval. Místo ob anských 

pr kaz  dostali Romové cikánské legitimace, v dci ko ovných skupin se museli 

prokazovat ko ovnickými listy, zákon dokonce na izoval odebírat neusazeným 

Rom m d ti. To vše bylo pouze p edstupn m hr z, které Romy ekaly za druhé 

sv tové války. O tom ale až v p íštím ísle tohoto asopisu.

Kristýna Frydrýšková,

autorka je romistka

Romský chlapec  
v moravském kroji 
(zdroj: MRK)
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