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Milý čtenáři, sníh nám pomalu taje, rampouchy začínají 

(pozor!) nebezpečně odpadávat z okapů a ptáci možná začnou brzy cvr-

likat. Kluci by si měli ze sklepa pomalu vytáhnout seschlou pomlázku 

z loňského roku a naložit ji do vody, aby pěkně ožila. Holky by zase měly 

od babiček mámit nesnesitelné voňavky, které budou ředit vodou, aby 

pak celý kýbl vychrstly z okna na nic netušící kluky u vchodových dveří. 

No, máme se na co těšit!

Abychom to těšení na velikonoční radovánky trochu uklidnili, přichystali 

jsme si na březen šesté číslo Voďori, které se tentokrát bude věnovat 

tématu věru jarnímu (jako i letnímu, podzimnímu, ba i zimnímu) – po-

hybu. 
Za velmi přínosný považuji 

článek redaktora časopisu Re-

spekt Tomáše Lindnera o úloze 

fotbalu v Africe – ten není pouze 

o krácení volného času, ale sli-

buje i naději na zlepšení životní 

situace celé rodiny.

Článku o fotbalu se bude týkat 

i naše vypečená novinka. Od to-

hoto čísla se budete na strán-

kách Voďori setkávat s pravi-

delnými výkřiky bláznivé tetky 

Zetky, která vám v nich bude 

dávat praštěné tipy i dobré rady 

k aktuálnímu tématu.

Kladrubští redaktoři tentokrát 

zpovídali romského hudebníka 

a člena české reprezenta-

ce v goalballu (sportu pro 

nevidomé) Mária Biháriho. 

Ten v rozhovoru popisuje své 

životní osudy po té, co přišel 

o zrak, tedy svou cestu, která 

ho dovedla až k profesionální-

mu muzikantství a sportu.

Psycholožka Dana Hajná bude 

v pravidelné poradně hovořit 

o obezitě současné dětské 

populace a udělí i několik rad, 

jak jí předejít. Uvedeme i několik 

nejzajímavějších dotazů, které do on-line 

poradny v poslední době došly.

V rubrice S.O.S. se podíváme s dobrovolnicí 

Lenkou Schrpferovou do nigerijského hlavního města Lagosu, 

kde strávila tři měsíce v organizaci, která se zaměřuje na fotbalový 

trénink svých dětských svěřenců. Dozvíme se, podobně jako v člán-

ku Tomáše Lindnera, jakou roli hraje fotbal v životě malých Nigerijců 

a proč k němu upírají tak velké naděje.

Komiks Laďi Gažiové tentokrát zpracovává těžký osud úspěšného 

profesionálního sportovce, který při autonehodě přijde o nohu. Jak 

jeho tragický příběh dopadne, se můžete dočíst na zadní straně Voďori 

v polském překladu Standy Mitregy.

Tak hody, hody, doprovody, vyndej cvičky a jedem, skáčem, plavem!  

 
 

Lukáš Houdek
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Stáhni si Voďori 
do svého počítače. 
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Tanec mi dává životní cíl
Když jsem byla malá holka, často 
jsem tancovala. Při sledování filmů 
o tanci v televizi se mi líbilo, jak lidé 
tančí a jaké krásné oblečení mají. 
Napadalo mě, že bych mohla také tan-

covat, že by mě to určitě bavilo.
Jednoho dne se v Chanově konal konkurz 

do tanečního souboru. Já a mé kamarád-

ky jsme se zúčastnily. Musely jsme zatan-

covat před komisí. A dopadlo to dobře. Já 

i všechny mé kamarádky jsme uspěly.

Tancuju pět let a pořád mě to baví. V sou-

boru nás je celkem deset holek. Se všemi 

dobře vycházím. Naše skupina se jmenuje 

Sam Roma Sam, to v češtině znamená Jsme 

Romové, jsme. Předvádíme romské tance. 

Když se zamýšlím nad tím, proč právě romské 

tance, uvědomuju si, že se soubor věnuje 

tomuto stylu už od svého založení. Tato tradice 

se předávala dál a dál, a proto i my chceme tyto 

tance předávat.Tancujeme v komunitním centru v Chanově pod 

vedením Ivety Millerové. Vystudovala střed-

ní školu a dodělává si vysokou. Je moc chytrá 

a moudrá. Chce pro nás jen to nejlepší, a proto 

nás vede k tomu, abychom šly studovat. Nechce, 

abychom byly jako ostatní holky, které zůstaly na 

podpoře a už v nízkém věku měly děti. Iveta je doce-

la přísná. Musíme mít výbornou rotaci a každý prvek 

musí být perfektní. Naše hudba je rychlá a podle 

mě i krásná – jedná se o tzv. čardáše. Naše 

kroje jsou barevné a pestré, kolem pasu 

máme šátek s mincemi.
Když tancuju, na všechno ostatní 
zapomenu a soustředím se jenom 
na tanec. Cítím se v souboru velice 
dobře. Dává mému osobnímu životu 

cíl a velké obohacení. Také jsem 
poznala báječné lidi.Tancování bylo mým snem. Ten jsem si 

už splnila a doufám, že si splním i další 

sny.

Anna Siváková ZŠ Chanov
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Lenoši – 
hybná síla 
pokroku
Pohyb je označení pro situaci, 
kdy hmotné objekty mění svůj 
tvar, vzájemnou polohu, ve-
likost, skupenství, chemické 
složení, tepelné, magnetické 
a elektrické vlastnosti apod.
Ano, fyzika je věda zajímavá a potřebná, 
ale pochybuji, že čtenáři tohoto časo-
pisu mění pravidelně svůj tvar nebo 
skupenství. Nutno sice přiznat, že pěst 
měnící svou polohu způsobí změnu tva-
ru čelisti, na kterou dopadne, ale téma 
tohoto čísla se asi skutečně bude týkat 
spíše pohybu sportovního. Já bych se 
zde ráda věnovala extrémům.
Prvním z nich je, když se někdo sportu 
věnuje příliš. Takový mladý muž/
žena  obyčejně vstává ve čtyři ráno, 
aby stihl florbal (pondělí a úterý), 
vodní pólo (středa, pátek) nebo hokej 
(čtvrtek a sobota). Po tom, co tomuto 
pozoruhodnému tvoru skončí škola, 
se věnuje tenisu, plavání, atletice, 
squashi, stolnímu tenisu, basketbalu, 
volejbalu i jiným balům, golfu, mini-
golfu, makrogolfu, maratonu, vodní-
mu lyžování, standardnímu lyžování, 
travnímu lyžování, běžkování, snowbo-
ardingu, skateboardingu a vůbec všem 
boardům. Před usnutím ještě pětkrát 
oběhne Petřín kolem dokola, udělá 
pár sed-lehů (přibližně 200) a zahází 
si koulí/kladivem/diskem/oštěpem. 
Pokud se mu tímto předmětem podaří 
trefit sousedku, která si na toto chování 
stěžuje, vyklusne si ještě za odměnu 
na Pražský hrad a zpět. Po tom, co se 
převleče do pyžama, si ještě na dobrou 
noc zatančí nějaký z klasických nebo 
latinskoamerických tanců a usne.  I za 
spánku si trénuje bicepsy, zdvihá činku. 
Takto nadměrný pohyb je pro děti 

až nezdravý. Známé přísloví „devatero řemesel, 
desátá bída,“ které do mne neustále hustila má 
učitelka klavíru, je navíc pravdivé, jak se člověk 
mnohokrát v životě přesvědčí. Onen bezmála 
superman tedy sice dělá mnoho sportů, ale 
pravděpodobně v žádném nevyniká. Opravdu 
strašné jsou případy, kdy rodiče dítě do sportu 
nutí ve snaze mít z něj vrcholového sportovce. 
Rovněž není pěkné, když dítě obalené svaly 
vypadá jako Hulk a mezi širokými mužnými 
rameny se schovává mrňavá střapatá klučičí 
hlavička.
Pak ovšem existují i opačné případy – kdy 
se děti nehýbají vůbec nebo jen minimálně. 
Mám takový neodbytný pocit, že mezi ně 
sama patřím. A to i přes vytrvalé snahy mé 
matky. Z jiného (pro mne správného) úhlu 
pohledu je můj životní styl zcela revoluč-
ní. V době, kdy si všichni stěžují na rychlé 
životní tempo moderní společnosti, je 
tak pomalu se pohybující člověk jako já 
úkazem vpravdě ojedinělým a inová-
torským.
Lenoši jsou navíc často hybnou silou 
pokroku – kdyby člověk nebyl líný 
chodit a nosit věci, nevynalezl by 
kolo. Kdyby měl zálibu ve složi-
tých výpočtech, těžko by se snažil 
vynalézt kalkulačku. Kdyby nebyl 
líný se zvednout a jít si popovídat, 
nevynalezl by mobil. Takže jsem 
vlastně jen pokračovatelkou 
tradice. Přemýšlím, co bych tak 
mohla vynalézt; protože jsem 
líná psát sloupky, asi vymyslím 
nějaký program, který je bude 
psát za mne…
Já a pohyb vedeme dlouhý 
a neutuchající boj. Neustane 
až do chvíle, kdy se jeden 
z nás odebere do věčných 
lovišť. A ujišťuji vás, že 
já takovou dálku pěšky 
nepůjdu!

Anna Kolářová 
ZŠ Komenského Horažďovice
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Kvůli tomuto fotbalovému snu žil Sa-
muel Etóo  chvíli skoro jako ve vězení. 
„Ve čtrnácti letech jsem zkoušel štěstí 
v Le Havre (pozn.red.: tehdy francouz-
ském prvoligovém týmu). Po zkušeb-
ním tréninku mě ale poslali zpátky 
domů, nezdál jsem se jim dost dobrý. 
To bylo šílené zklamání, protože jsem 
chtěl v Evropě zůstat navždy,“ vzpomíná 
dnes devětadvacetiletý fotbalista, „odjel 
jsem proto za svou sestrou do Paříže 
a schovával se v jejím bytě. Vízum mi 
dávno prošlo a já se týdny klepal stra-
chy z policejní razie v jejím bytě. Evropa 
se pro mě stala vězením. Jednoho dne 
jsem to nevydržel, nahlásil se na policii 
a odletěl zpátky do Kamerunu.“ 
Fotbal byl pro Samuela Etóo  bojem za 
lepší život, ve kterém uspěl – v dresu 
Mallorcy, Barcelony, za kterou během 

pěti let vstřelil přes sto ligových gólů, 
i v dresu Interu Milán. Především ale 
zbohatnul a pomohl celé své ka-
merunské rodině vymanit se z pasti 
chudoby. Jeho úspěch i příběhy dalších 
stovek Afričanů, kteří hrají v kvalitních 
západoevropských fotbalových ligách, 
motivuje děti v celé Africe. I ony chtějí 
uniknout z plechových chatrčí afrických 
slumů a věří, že to můžou dokázat 
právě díky fotbalu. 

Sen o lepším život
Mladí lidé snad ze všech koutů 

Afriky jsou totiž ještě více 
posedlí fotbalem než 

jejich vrstevníci 
v Evropě. V chudých 
čtvrtích Kigali, hlav-
ního města Rwandy, 

se lidé například na 
zápasy Ligy Mistrů 
anebo anglické ligy 
dívají společně v kinech 

a vždycky u toho spontánně fandí. Fotbal 
hrají na ulicích po celé Africe i děti, které 
nemají peníze na klasický „kopačák“. 
Balon si vyrobí třeba tak, že svážou do 
koule staré igelitové sáčky anebo listy 
banánovníku. Fotbal je zkrátka obrov-
ským fenoménem a českého cestovatele 
nejednou udiví, když třeba i celník ve 
středoafrickém Kongu zná Jana Kollera 
a další české reprezentanty. 
Tisíce Afričanů, kteří do Evropy přijedou 
hledat štěstí ve fotbalu, se ale neprosadí. 
Do špičkových soutěží se jich dostane jen 
menšina. Ti neúspěšní se často nechtějí 
vrátit zpátky do Afriky jako poražení 
a přežívají v ilegalitě v ulicích evropských 
měst. Sen o lepším životě a fotbalová 
vášeň jsou ale silnější než příběhy chlap-
ců, kteří neuspěli, a tak každým rokem 
do Evropy přijíždí stovky, možná spíše 

tisíce mladých afrických fotbalistů. Často 
je jim jen čtrnáct nebo patnáct let.

Sport jako prost edník
Přitažlivost fotbalu se snaží využít ne-
ziskové organizace, které chtějí zlepšit 
životní podmínky Afričanů. Pochopily, 
že fotbal může být dobrým nástrojem 
pomoci chudým, například v Nairobi, 
hlavním městě Keni. 
Před jednadvaceti lety tam Kanaďan Bob 
Munro založil sdružení MYSA (Mathare 
Youth Sport Association). Dnes už MYSA 
řídí mladí Keňané a sdružení mezi 
plechovými chatrčemi v chudinských 
čtvrtích Nairobi organizuje ligové soutěže 
za účasti více než 17 tisíc fotbalistů 
a fotbalistek. Ale fotbal není tím nejdůle-
žitějším. 
„Sport je jen prostředek, především 
jde o to pomoci talentované mládeži 
získat sebevědomí,“ říká ředitel MYSA 
Peter Karanja. Týmy v soutěžích MYSA 
totiž nezískávají body jen po vyhraných 

zápasech. Do tabulky se například 
také započítává, jestli se mužstvo sešlo 
k pravidelnému úklidu odpadků. Svoz 
odpadu nikde ve slumu nefunguje, starají 
se o něj proto mladí fotbalisté. Jednotliví 
hráči mohou chodit pomáhat uklízet i do 
čtvrtí konkurenčních týmů. Získávají tak 
body do své individuální statistiky a tři sta 
padesáti nejlepším hráčům pak MYSA 
zaplatí vzdělání – školné, školní pomůc-
ky a uniformu. Ani pravidelné tréninky 
se neomezují jen na cvičení kopacích 
technik a kondice. Mladí fotbalisté na 
nich dostávají také školení o možnostech 
ochrany před virem HIV. 

Fotbalem k usmí ení 
Další fotbalové projekty pomáhají třeba 
s umířením etnik, která proti sobě ještě 
přednedávnem válčila – když spolu 

příslušníci donedávna znepřátelených 
národů hrají fotbal, vidí, že už není důvod 
se vzájemně nenávidět. Fotbal prostě 
v Africe umí zlepšovat životy mladých lidí 
a ví to i zmiňovaný Samuel Etóo . Ve svém 
rodném Kamerunu založil školy, kde ta-
lentovaní chlapci dostanou dobré vzdělání 
a ti nejlepší šanci jít hrát do Evropy. Více si 
o tom můžete přečíst na webu 
http://www.fundacionsamueletoo.org. 

Tomáš Lindner
Autor je redaktorem týdeníku Respekt

V Česku již několik let běží program 
Fotbal pro rozvoj, v jehož rámci 
každým rokem přijíždějí do České 
republiky mladí fotbalisté z Keni. Ti 
následně objíždějí české školy, svá-
dějí s nimi fotbalová utkání a povídají 
si společně o životě v Africe. Chcete 
se do projektu zapojit? Navštivte 
stránky www.fotbalprorozvoj.org.

„Každý, kdo se v Evrop  prosadí, je pro nás Afri any hrdinou,“ tvrdí Samuel Etóo  , hv zda Interu 
Milán a trojnásobný vít z Ligy mistr . Nebezpe ný úto ník, dnes už ty násobný nejlepší fotbalista 
Afriky, vyr stal v chudinských chatr ích na okraji kamerunského m sta Douala. „Každé dít  tam ví, 
že musí p ekro it vlastní stín, jestli se chce jednou probít až do Evropy. Musíš ostatním po ád doka-
zovat, že t  nic nezlomí, že jsi prost  vít z, jinak m žeš na Evropu zapomenout,“ vypráví Etóo    o své 
fotbalové cest  do Evropy v knize n meckého noviná e Christiana Ewerse. 

Fotbalem ze slumu
Překročit vlastní stín:



Ekokopa ák
(aneb kterak se sva inovej sá ek a starej sešit na matiku 
k fotbalu dostaly a od branky k brance lítaly)

Jen si vyzkoušejte, děťátka, co musí udělat kluk v Africe, aby si 
mohl zahrát fotbal. K pořádnýmu kopačáku se totiž jen tak ne-
dostane. Tak alou! Igelitový sáčky od svačin, tašky, starý papíry 
(případně látky) nacpi do silnější igelitový tašky tak, aby vznikla 
pevná koule. Kolem takovýho pláště míče upleť síť – provázkem 
obmotávej kouli nejdřív několikrát na výšku (jako poledníky od 
pólu k pólu), pak na šířku (jako rovnoběžky). Přitom pokaždý, 

když se provázek kříží, udělej jednoduchou smyčku, 
tím míč pořádně stáhneš.

P.S. Zaslechla jsem, že je dobrý před vý-
robou nejdřív vytahat ze sáčků svačiny, 

jinak míč začne po několika dnech 
zapáchat, a zůstaneš na hru sám. 
V horším případě se ti na něj přilepí 
několik potkanů.

Vaše bláznivá tetka
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VVaV še bláznivá tetka

Anketa: 

Pěšky nebo výtahem?
Někdo sportuje rád a snaží 
se být neustále v pohybu, jiný 
fyzickou aktivitu nevyhledává 
a někdo se dokonce sportu 
vyhýbá, jak jen může. Rozhodli 
jsme se formou ankety zjistit, 
jak jsou na tom lidé v našem 
okolí – jestli je nějaký rozdíl mezi 

oblíbenými sporty mužů a žen, jak 

se liší sportovní aktivity „náctile-

tých“ a dospělých…
Rozdali jsme 40 anketních lístků 

– přibližně polovinu žákům 2. stup-

ně naší školy a druhou polovinu 

dospělým ve věku od 18 do 67 let. 

Snažili jsme se také, aby lístky vyplnil 

přibližně stejný počet mužů a žen.  
Dotazovaným jsme položili následující 

otázky:
1)  Jak asto se v nujete n jakému 

sportu (mimo hodin t lesné výchovy 

ve škole)?a)pravidelně, minimálně 1x týdně

b)občas, když mám chuť
c)výjimečně (např. o dovolené) 2) Jakému sportu se v nujete?3)  Když se máte n kam p esunout na kratší 

vzdálenost…a)… jedete autem (či MHD)
b)… jdete pěšky

4)   Pot ebujete-li se dostat do patra a máte-li 

na výb r…a)… jdete po schodech
b)… jedete výtahem

A jak to celé dopadlo? 
Co se týče věku, nebyly ve výsledcích příliš velké 

rozdíly. Přesto nám podle očekávání vyšlo, že o něco 

víc sportují žáci 2. stupně než dospělí, což je logické – 

mají víc času, víc sil…•  rozdíly se týkaly hlavně pohlaví – muži častěji za-

škrtávali, že se sportu věnují pravidelně, a nejčastěji 

se u nich objevoval fotbal, popř. florbal, tedy sporty 

kolektivní, kam člověk musí docházet pravidelně

•  ženy nejčastěji zaškrtávaly, že se sportu věnují občas; 

u dívek z 2. stupně byla velká pestrost sportů (basket, 

kolo, plavání, jízda na koni, běh, bruslení, volejbal…) 

a u dospělých žen jasně vedl aerobik; většinou se jed-

nalo o sporty individuální, kterým se člověk může 

věnovat, když má právě čas a chuť•  původně jsme měli v plánu zjistit, zda 

se na přístupu ke sportu neprojevuje 

povolání člověka, zda třeba lidé se 

sedavým zaměstnáním sportují 
častěji, ale žádné rozdíly v sou-
vislosti s povoláním se nakonec 
neprojevily

•  co se týče používání výtahů či aut, 
očekávali jsme, že třeba ten, kdo pravi-

delně sportuje, chodí raději pěšky a výtah 

nepoužívá, ale nic takového nám nevyšlo; 

používání výtahu a auta asi víc záleží na 

příležitosti toho daného člověka, popř. na 

tom, jak moc spěchá apod.Romana Bartošová a Ladislava Šeflová

ZŠ Kladruby



Jmenuji se Andrea a chtěla bych 
vám svěřit svůj příběh o lás-
ce. Chodím do 9.B na základní 

škole v Brně. Je mi patnáct. Zatím 
jsem měla kluka jen v osmé třídě. 
Znamenal pro mě opravdu hodně! Já 
jsem mu ale nestačila. Z rozchodu 
jsem se vzpamatovávala dlouho. Už 
přes rok jsem sama. Líbí se mi ale 
jeden kluk. Jmenuje se Libor a je z 9.A. 
Já ale nejsem tak pěkná jako ostatní 

holky u nás. 
Ve třídě mám jednu nejlepší ka-

marádku, Mariku. Kama-
rádím se s ní už od 

3. třídy. Je pro mě 
jako moje vlastní 
sestra. Nedám na 
ni dopustit. 

Na obědech byla 
zase fronta. Stála 
jsem s Marikou 
skoro poslední v řadě. 
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Osudná vterina

Prášky

V še začalo 3. března roku 1995. 
Narodila se dívka jménem 
Darinka. Už jako malé jí nebyl 

známý pláč, ale jen úsměv. Od samého 
začátku svým rodičům a okolí dělala 
neskutečnou radost. Když Darinka 
dorostla do věku školačky a nastou-
pila do školy, začala měnit život všem 
okolo sebe. Byla největší smíšek. Když 
někomu nebylo do smíchu, hned přišla 
se svým krásným úsměvem a snažila 
se dotyčného rozveselit. Jednoduše 
řečeno, obětovala se pro svou rodinu 
a kamarády.
Její optimismus zářil na míle daleko. 
Pro kamarády byla jako droga. Brzy se 
naším známým pořekadlem stalo: Bez 
Darinky ani krok! Snad by byla za svoje 
kamarády položila dokonce i život. Lidé, 
které ani neznala, se na ni obraceli, aby 
jim pomohla. Vždy, když člověk něco 
potřeboval, byl na ni spoleh. A my jsme 
jí chtěli všechno to, co pro nás udělala, 
oplatit. Ale vlastně to ani nešlo. Byla 
tím nejšťastnějším člověkem na světě. 
Proč by také ne? Život jí její dobrotu 

oplatil. Darinka našla svého prince.
Jmenoval se Kuba. Oba do sebe byli 
strašně zamilovaní. Darinka se snažila 
s Kubou trávit co nejvíce volného času. 
Starala se o svého malinkatého brášku 
a ještě k tomu pomáhala mamince 
v domácnosti. Pro Kubu znamenala 
strašně moc.
Když Darinka vyrostla, šla studovat na 
Purkyňku do Brna. Našla si tam další 
kamarády, nikdy ale na ty ostatní neza-
pomněla. Byla v prvním ročníku, když 
se to stalo. 
18. leden 2011 změnil její rodině, jejímu 
příteli a všem kamarádům a spolužá-
kům život. Šla brzy ráno na vlak. Na 
přechodu nedaleko jejího domu byla 
hrozná mlha, namrzlé silnice a chodní-
ky strašně klouzaly. Chystala se přejít 
přechod a najednou: „Prásk!“ Byla na 
zemi. 
Srazil ji 35letý řidič. Ten ale okamžitě 
zastavil, aby naší drahé Darince pomo-
hl. Když se k ní skláněl, aby jí poskytl 
první pomoc, vyjelo v jediné vteřině 
v protisměru další auto. Řídila ho 

Vždycky si dobře pokecáme, a tak jsme 
ani dneska naši obvyklou konverzaci 
nenechaly ladem. „Kdyby věděl, jak 
dlouho ho chci!“ tohle jsem pořád 
opakovala a Marika mě utěšovala: „Ale 
no tak! Hlavu vzhůru! Určitě tě chce!“ 
No jo, Marice se to řekne, když už od 
sedmičky chodí s Markem, Liborovým 
dobrým kamarádem. Je do něj fakt za-
bouchnutá a bez něj už nikdy a nikam. 
Jak říká ona: „Ztratit ho je jako ztratit 
celé své srdce.“ Konečně na nás došla 
řada. Umírala jsem hlady. Našly jsme 
si stůl, který byl volný, sedly si a daly se 
do guláše. 
Mluvily jsme o naší narozeninové párty. 
Marika má narozky patnáctého prosin-
ce a já hned osmnáctého, takže je sla-
víme asi od páté třídy spolu. „To bude 
zase událost,“ líčila Marika. „Koupí-
me bublinky, víno, pozveme bandu 
kamarádů, hlavně Libora a Marečka.“ 
Obdivovala jsem, jak vždycky dokáže 

34letá žena. Srazila muže, co Darince 
dával první pomoc, a přejela i Darinku. 
Darinka byla převezena vrtulníkem, ale 
neměla šanci na přežití. Po příjezdu do 
nemocnice mladá patnáctiletá dívka 
zemřela. Muž, co ji srazil, utrpěl těžká 
zranění, kterým po náročných opera-
cích podlehl. Žena, co oba přejela, byla 
převezena na psychiatrii. Tělo dívky 
podstoupilo pitvu a o 10 dní později se jí 
uspořádal pohřeb.
Všichni, co Darinku znali, se toho dne 
pohřbu zúčastnili. Poslední rozlouče-
ní bylo pro všechny to nejdůležitější. 
Každý, kdo ji znal, ví, že Darinka byla 
tou nejveselejší a nejupřímnější dívkou, 
kterou kdy poznal.  Ani ti, kteří ji ne-
potkali, se neudrželi a za tuto mladou 
dívku jim ukápla nejméně jedna slza.
Příběh, který jsem vám tady vyprávě-
la, je pravdivý. I proto bychom se měli 
všichni vzpamatovat a žít, co nejvíc to 
jde. Nikdy nevíte, kdy přijde osudný 
den. Jedna osudná vteřina dokáže 
změnit život mnoha lidí.

Karolína Steinochová 
ZŠ T. G. M., Zastávka u Brna

uspořádat oslavu, na které se všichni 
baví. Jen jsem přikyvovala a sem tam 
odpověděla strohé „Ano“.  
Marika pokračovala: „Asi bych se měla 
s Markem vyspat. Je mi patnáct, jemu 
taky, takže si myslím, že narozeninová 
párty je pro to nejlepší.“  
Co myslíš?“ vykulila jsem na ni oči 
a zvýšila hlas: „Jsi normální? Na naro-
zeninové oslavě? Myslela jsem si, že si 
to užijeme jen my dvě! A ne žádný Ma-
rek! Nechci ho tam. A navíc, je ti teprve 
patnáct a už chceš spát s někým, koho 
znáš dva roky?!“  
Vrhla na mě úplně naštvaný pohled. 
Takhle se na mě ještě nikdy nepodíva-
la. Nakrčila obočí a jen trochu povýše-
ně řekla: „ Děláš si srandu? Můžu si 
spát, s kým chci! A jestli to tobě vadí, 
vůbec na tu oslavu nemusíš chodit. 
V klidu si uspořádej svoji!“ odmlčela 
se. Pak si stoupla a dodala: „Pokud ti 
na ni někdo přijde!“ a odešla.  



Zvedla jsem se a pospíchala za ní, ale 
to už byla v náručí Marka. Odešla jsem 
proto do šatny a vydala se domů. 
Doma jsem uklidila a, jak jinak, sedla 
k Facebooku, kde už byla i Marika! 
Omluvila jsem se jí. Naštěstí mi odpus-
tila a napsala, že jsem to sice pře-
hnala, ale že i sestry se někdy hádají! 
A všechno  bylo v pohodě. 
Byla nuda, tak jsem si šla udělat 
nějaké nové fotky. Nejsem pěkná, 
proto jsem se fotila jen jednou za 
několik měsíců. Když bylo nafoceno, 
přišla mamka a šla dělat večeři. Já je 
zatím zveřejnila na profilu a šla mámě 
pomoct s přípravou. 
 „Tak jak bylo ve škole, drahoušku?“  
„Joo dobrý, jen jsem se trochu nepo-
hodla s Marikou. Ale už je všechno 
v pohodě,“ věnovala jsem jí šťastný 
úsměv.  
Seděli jsme u stolu a jedli mamčinu 
výbornou svíčkovou. Táta jen mlaskal.  
„To u toho jídla musíš pořád dělat tak 
nechutné zvuky?“ zlobila se na tátu 
máma, ale přitom se na něj usmívala.  
Táta se na ni jen podíval, zazubil se 
a odešel se dívat na televizi. 
Pomohla jsem mámě s nádobím a šla 
jsem si udělat nějaké úkoly do školy. 
Pak jsem si sedla k PC a podívala se, 
co je nového. Hmm, tři nové události! 
Mrkla jsem se na ně a ztuhla. Libor 
okomentoval moje fotky! Napsal k nim 
komentáře typu: „sluší“, „vytáhni ten 
foťák častěji :)!!“ a „:-*“. Na všechno 
jsem odepsala jen: „Děkuju“. 
Později večer mi znovu napsal. Vůbec 
jsem nevěděla, jestli mu mám odepsat, 
nebo ne! Ale když se ozval, tak proč 
bych si s ním nezačala psát taky, že? 
Asi kolem půl desáté na mě ještě 
volala máma, abych jí pomohla udělat 
těsto na linecké. Rozloučila jsem se, 
vypla jsem počítač a celá šťastná jsem 
odkráčela za mamkou. Kolem desáté 
jsme byly hotové! Daly jsme těsta do 
lednice a já si šla po tomto celkem 
vydařeném dnu konečně lehnout.
Ráno už mamka ani taťka doma nebyli. 
Něco jsem na sebe hodila a spěchala 
do školy, abych pokecala s Libo-
rem. Čekal před školou, tak jsem ho 
pozdravila a usmála se na něj. On mě 
ale ignoroval. Náhle zamával. Bylo to 
na mě? Ne! Mával na Mariku! COŽE!?! 
Na Mariku? Marika přispěchala, objala 
ho a dala mu pusu. Pak ruku v ruce 
odkráčeli do školy. Ztratila jsem naději, 

a tím i chuť do školy jít! Místo toho 
jsem zmizela domů a udělala ještě 
jedno linecké, které se mi povedlo. 
Večer mě mamka ještě pochválila, jak 
jsem to všechno stihla. Jakmile jsem 
se přiznala, že jsem nebyla ve škole, 
hned spustila: „No Andreo! Děláš si 
srandu? Kdo Ti bude pořád ty omlu-
venky psát!?! Už vidím, že se na tebe 
nemůžu v ničem, ale opravdu v ničem 
spolehnout! Zítra žádná oslava!“ Jen 
jsem jí na to suše odvětila: „Stejně 
jsem si plánovala, že tam nepůjdu! Ma-
rika je lhářka a svině!“ Po těch slovech 
jsem šla spát!
Ráno jsem do školy už šla. Sedla jsem 
si do lavice a četla si knížku. Přišla Ma-
rika, sedla si ke mně a ptala se: „Proč 
jsi nebyla včera ve škole?“  
„Nebylo mi dobře,“ odsekla jsem.  
„Dneska je ta párty. Doufám, že to 
platí.“  
„Promiň, ale neplatí! Ty si chodíš 
s Liborem, i když jsi mi tvrdila, že je 
pro tebe Marek všechno na světě! Už ti 
nemůžu věřit. Promiň.“  
Na to mi řekla: „Ano, jsem s ním, 
ale on to chtěl! Byl bezradnej, prej 
nikdy nemiloval nikoho tolik jako mě! 
Promiň, ale já ho taky miluju. Nechtěla 
jsem ti to říkat. Když už to ale víš, tak 
aspoň víš pravdu.“  
Po těch slovech jsem si jen odfrk-
la: „Dobře! Naše přátelství končí! 
Navždycky! My už nikdy nebudeme 
nejlepší kamarádky! My dvě NE!“
Doma jsem se zavřela a nevycházela 
jsem z pokoje! Mámě jsem jen oznámi-
la, že nechci nikoho vidět a že jsem ne-
mocná. Asi kolem dvacátého prosince 
přišla Marika a začala prosit: „Teď mě 
nevyhazuj! Teď ne, teď ti to chci říct.“ 
Oddychla si a pokračovala: „Andrejko! 
Bez tebe je mi teď ve škole opravdu na 
nic! Chybíš mi tam! Jo, byla kravina, 
že jsem s ním začala chodit. Myslela 
jsem si, že Libor je jinej než Marek, 
že mě nechce do postele.“ Po tváři se 
jí začaly koulet slzy. Nepřerušovala 
jsem ji a ona pokračovala: „Už s ním 
nejsem! Kvůli tobě. Jo, vyspala jsem se 
s ním, ale kvůli tobě s ním už nejsem! 
Doufám, že mi odpustíš.“ Dívala jsem 
se na ni s odporem a odpověděla: „No 
a? Teď jsi mi ukradená! Něco jsem ti 
ve škole řekla a nehodlám na tom nic 
měnit! My spolu? Nikdy! Už nikdy!“ Po 
těch slovech odešla.
Den na to mi přišla její matka ozná-

mit, že Marika spáchala sebevraždu. 
Otrávila se práškama. Vyčítala jsem si 
to! Vánoce nebyly Vánoce! Chtěla jsem 
svoji kamarádku. Věděla jsem, že za to 
můžu a pořád si to dávala za vinu. Ve 
škole se mnou nikdo nemluvil, protože 
všichni věděli, že za to můžu já! Po-
stupně jsem ztratila všechny! Všichni 
mě nenáviděli a já sebe taky! Jeden 
den jsem to už nevydržela a napsala 
mamce dopis. 
 
Milá maminko a tatínku, 

předem bych vám chtěla moc a moc 
poděkovat za to, že jste mě vychovali! 
Mám vás moc a moc ráda! Já vás 
miluju! Jste ti nejskvělejší rodiče. Ve 
škole ale zažívám peklo! Můžu za to, 
že je teď Marika mrtvá! Nenávidím se 
a nenávidí mě i ostatní. Já už na to 
nemám! Nechci už žít! Vím, že vám 
udělám něco hrozného, je mi teprve 
šestnáct, ale už nechci trpět! Do konce 
života bych si Mariččinu smrt vyčítala, 
tak bude lepší, když to skoncuju už 
teď! Mám vás ráda! 

 Andrea 
 
Zamkla jsem se u sebe v pokoji, 
vysypala prášky a pomalu je polykala. 
Snědla jsem tři balíčky paralenů. Pak 
jsem si lehla na postel a zavřela oči. 
Pomalu jsem ztrácela vědomí… 

Probudila jsme se v nemocnici. Ptala 
jsem se sama sebe, co tam dělám. Ro-
diče mi vysvětlili, že mě naštěstí našli 
včas a stihli zavolat sanitku. Vypumpo-
vali mi žaludek.
Po týdnu v nemocnici jsem se dostala 
domů. Věděla jsem, že tu už Marika 
není. Ale chtít si vzít kvůli tomu život 
byla blbost. Budu ji radši denně na-
vštěvovat na hřbitově.

Martina Bělušová 
ZŠ T. G. M., Zastávka u Brna
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Fotbal jako lákadlo
O fotbal se v Nigérii zajímá asi opravdu každý a hraje se všude, na hřištích, prašných pláccích, ale i uprostřed ulice. Jako branka poslouží dvě staré pneumatiky nebo kameny a může se začít. Hospůdky zase na vývěsních tabulích inzerují program přenosů z utkání a večer se tam fotbaloví fanoušci usadí na plastové židle před malou televizní obrazovku a s napětím sledují hru svého oblíbeného týmu.

První měsíc jsme ve čtyřech čtvrtích Lagosu připravovaly týdenní prázdninový program pro děti. Kromě naší domovské 
a celkem bohaté čtvrti Ikeja i v Ajegunle, jednom z největších afrických slumů, kde na malém prostoru žijí přes tři miliony 
lidí. Přišlo mi zbytečné zařadit do programu fotbal, když jej děti hrají pořád, i bez nás. Ale kolegové mi vysvětlili, že do míče 
se kopat musí. Jsou to dvě věci, které děti nalákají, aby se prázdninového programu účastnily–fotbal a bílý obličej organi-
zátorů.  

Nelítostné souboje a velké 

vzory
Když děti hrají, dávají do hry vše. Co na 

tom, že se hraje bez bot a s otrhaným 

míčem a jedná se jen o jedno z mnoha 

malých a každodenních pouličních 

utkání. Nasazení je stejné, jako by se 

soutěžilo přinejmenším o titul mistrů 

světa. Každý z malých fotbalistů má 

svůj vzor, slavného hráče ze svého 

oblíbeného klubu. Českou republiku 

děti znají jen díky fotbalu. Když jsem 

jim prozradila, odkud jsem, ze všech 

stran se hned ozývalo: „Petr Čech, 

toho znám, ten hraje za Chelsea!“ To je 

mezi mladými Nigerijci jeden z nejob-

líbenějších fotbalových klubů.

A všichni ti malí kluci a holky, 

co se na ulici honí za 
hadrovou mičudou, 

i ti starší, co pod 
dohledem trenéra 
pravidelně trénují 

na opravdovém 
hřišti, sní o tom, že 

jednou třeba budou 
mít to štěstí a i z nich 

se stanou slavní fotba-

listé a budou hrát za ty 

nejlepší kluby světa. 

Sen o lepším životě
Fotbal pro děti a mladé lidi představuje cestu za lepším životem, cestu do světa bo-
hatství, lesku a slávy. Ale jen málokdy se taková touha stane skutečností. Když jsme 
přišly na fotbalové hřiště, s nadějí se na nás obracely oči všech hráčů. Doufali, že 
přicházíme z nějakého klubu, pro který hledáme nové talenty. Zklamání, že tomu tak 
není, bylo vidět na všech. 
Není se čemu divit, život v Lagosu není jednoduchý. Je to místo, kde vedle sebe žijí 
lidé pohádkově bohatí, ale i neuvěřitelně chudí. Děti chodí do školy podle toho, zda na 
ni rodiče mají peníze. Pokud peníze nejsou, rok, dva nebo i déle čekají, až se potřebný 
obnos našetří a budou se moci do školy vrátit. Motivace k dokončení studia je malá. 
V zemi je obrovská nezaměstnanost a i vzdělaní lidé těžce shánějí práci. Často jim 
nezbývá jiná možnost než se živit jako pouliční prodavači. Chodí v dopravní zácpě 
prostředkem dálnice a nabízejí řidičům vodu, noviny, ale i boty, trika nebo hodinky – 
cokoliv, co se prodá.
Search and Groom pracuje s nadějnými fotbalisty z ulice. Umožňuje jim trénovat a 
účastnit se dalších aktivit. Fotbal pomáhá rozvíjet vytrvalost a disciplínu a snahu něco 
ve svém životě změnit. Hráči se naučí, že pokud chtějí v životě něčeho dosáhnout, 
musí na sobě tvrdě pracovat. Ti nejlepší se již několikrát účastnili mezinárodních tur-
najů „Football for Hope“ a „Homeless Worldcup“, a podívali se tak do Itálie, Austrálie 
nebo do Jihoafrické republiky. 

S.
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Rybářská obydlí 
na vodě v zátoce 
kolem Lagosu 
(foto: autorka)

Fotbalový zápas během prázdninového programu v Agege, 
jedné z chudších Lagosských čtvrtí (foto: autorka)

Jak se kope v Nigérii

Rušný život 
na ulici (foto: 
autorka)



Křížem krážem Nigérií

Týden volna jsme s Helen chtěly co nejlépe využít. I když nás od toho hodně lidí odrazovalo, 

rozhodly jsme se procestovat Nigérii. Jako průvodce s námi jel jeden z fotbalistů, John. Bydlely jsme na cestách 

u jeho příbuzných, a ochutnaly jsme tak tradiční domácí jídlo a nakoukly trochu do jejich každodenního rodinného života. Obdivo-

valy jsme uměle postavené město Abuja a ohromné vodopády Gurara Falls. Užívaly jsme si procházky ve skalách kolem města Jos 

a atmosféru úzkých uliček města Kano, které leží až na samém severu země.

Z okénka autobusu jsme si prohlédly, jak deštné pralesy postupně přechází v horské vesničky, ty pak v travnaté savany 

a vyprahlé polopouště. Nigérie je země bohatá na přírodní i kulturní skvosty a my jsme si z nich prohlédly jen nepatrný 

zlomek.
Ráda bych se do Nigérie vrátila. Chtěla bych pokračovat v práci na našem projektu dívčího fotbalového týmu 

a taky navštívit další krásná místa, o kterých jsem zatím jen slyšela. Lákají mě národní parky, vysoká pohoří 

a písečné pobřeží s bohatou historií. Chci se vrátit do té Nigérie, o které se v novinách nedočteme. Známe 

jen Nigérii, kde korupce je běžná, kriminalita vysoká a těžba ropy je základem ekonomiky. Já se chci vrátit 

do té rozmanité Nigérie, kterou jsem měla možnost poznat, a za jejími přátelskými obyvateli. 

Lenka Schrpferová

Účastnice programu GLEN 2010 v Nigérii

Navštivte autorčin blog: www.lendin.webgarden.cz
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Silueta centra 
Lagosu (foto: 
autorka)

Holky fotbalistky

Protože programy Search and Groom pracují převáž-

ně s kluky, vytvořily jsme s mou kolegyní Helen, kte-

rá je fotbalistka a profesionální trenérka, program 

určený ženám a dívkám. Náš dívčí fotbalový tým 

jsme pojmenovaly „Fempower � kick your bounda-

ries away“ (Dívčí síla – odkopni hranice). Chtěli jsme 

holkám umožnit, aby měly kde trénovat, a nabídnout 

jim podporu při vzdělávání a hledání práce. 

Členky týmu pocházejí z nejrůznějších částí Lagosu 

a na tréninky v sedm ráno musejí brzy vstávat. Pro 

mnohé je navíc velmi těžké sehnat peníze na auto-

bus, aby mohly vůbec přijet. Když jsem s nimi dělala 

úvodní pohovory, ptala jsem se, čím chtějí být a čeho 

chtějí v životě dosáhnout. Skoro všechny odpovědi 

byly stejné – holky prostě chtějí být profesionálními 

fotbalistkami. Nebylo snad-

né jim vysvětlit, že 

fotbalová kariéra 

je sice krásný sen, 

který, i kdyby se 

jim povedlo si jej 

splnit, může velmi 

náhle skončit třeba 

kvůli úrazu, a tak 

by se kromě fotbalu 

mohly zkusit více 

věnovat i práci nebo 

studiu.

Lagos � fascinující velkoměstoPřestože mi zpočátku Lagos připadal rozlehlý, chaotický a ne-
přehledný, po čase jsem si na to obrovské město zvykla a mu-
sela uznat, že má i určité kouzlo. Nejvíc se mi líbí ta nekonečná 
různorodost. Lagos leží na nigerijském pobřeží a centrum 
města se rozkládá na ostrůvcích, které jsou s pevninou spojeny 
nejdelším mostem v Africe. Nachází se zde také jeden z nejruš-
nějších afrických přístavů. Je zajímavé pozorovat z pláže lodě, 
které stojí v dlouhé frontě a čekají, až budou moci vyložit nebo 
naložit svůj náklad.  Prolínání chudoby a bohatství je vidět na každém kroku. Jedna 
strana zálivu je lemována chatrčemi z vlnitého plechu, igelitu 
a krabic a horami odpadů a za vodou jsou vidět luxusní hote-
ly a vily. Před nákupními centry, kde nechybí drahé obchody 
a multikina, postávají pouliční prodavači, kteří se snaží vydělat si 
prodejem jednoduchého jídla na živobytí.V Lagosu se mi líbilo také proto, že je to úžasně živé město 
plné pohybu, zvuků a vůní. Když jsem se procházela ulicemi, 
neustále se kolem mě ozývalo troubení aut a uskakovala jsem 
projíždějícím motorkám. Ze žlutých minibusů se vyklánějí nahá-
něči a vyvolávají hlasitě jméno cílové stanice. Ze stánků je slyšet 
hudba a z restaurací se linou vůně místních specialit.Ženy přenášejí všechen náklad na hlavě. Ráno je vidět v ulici 
prodavačky chleba, jak nesou na hlavě těžkou mísu s pečivem 
a na zádech mají v šátku přivázané miminko. Paní pod sluneč-
níkem na rohu prodává telefonní karty a nabíjí telefony. Opraváři 
na konci ulice se potřebují podívat pod auto, tak jej jednoduše 
převrátí na bok. Jen je důležité podložit jej pneumatikami, aby 
se autu neodřela dvířka. 

Fotbal na ulici ve 
slumu Adjegunle  
(foto: autorka)
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Móda z Chanova
Jednou odpoledne jsme se v naší redakci rozhodli, že bychom v tomto čísle Voďori mohli ukázat, jak se oblékají děvčata v Cha-
nově, prostě se o to podělit s jinými holkami. Já jsem se jako jediná nabídla, že se nechám fotit, a tak jsem dostala za úkol 
přinést si na další den hned čtyři druhy oblečení, které bude představovat, jak se oblékám, když jdu do školy, když sportuju, co 
nosím, když jdu na diskotéku a co si na sebe berou naše děvčata z tanečního souboru Sam Roma Sam při vystoupení. 
Druhý den jsme se konečně vrhli na focení. Byla to sranda. S holkami jsme vymýšlely, jak vylepšit model různými doplňky, 
zatímco se náš kamarád z redakce připravoval a dělal zkušební fotky. Když došlo na samotné focení, měla jsem trému – jak 
asi budu vypadat na fotkách? Ale všechno to dopadlo dobře, při práci jsme se krásně zasmáli a dokonce ani fotky nedopadly až 
tak hrozně. Doufáme, že se vám náš chanovský styl oblékání bude líbit.

Text: Jitka Vaňová 
Fotografie: Roman Šváb 
ZŠ Chanov

Ze školy za zábavou.

 Cesta do 
školy – otvírá 
se brána 
k vědění.

V pohodlném 
oblečení 
u interaktivní 
tabule. 

Osvěžit se, odreagovat 
se, načerpat pozitivní 
energii a hurá do 
tělocviku!  

V romském 
kroji při 
zkoušce 
tanečního 
souboru Sam 
Roma Sam. 
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Blešák
Pokoutné stánky plné zaprášených skvostů, lomoz, smích a diskuse nad objeve-
nými kousky. Staré panenky po babičce, zachovalé retro oblečení, popraskané 
houpací křeslo nebo staré desky a videokazety. To vše patří k neopakovatelné 
atmosféře bleších trhů, míst, která dotváří kolorit mnoha evropských měst.
Máš hluboko do kapsy, a přesto pokoj plný nejrůznějších zajímavostí, slabost pro 
výrobky, které nesou historii předchozího majitele, nebo chuť vyměnit věc již nepo-
třebnou za něco, co tě uchvátilo? Navštiv náš úspěšný Blešák!

Nabídka č. 22 
Plyšová hebká myška, 
výška 20 cm, výměna za 
cokoliv

Nabídka č. 25 
Velká látková taška přes 
rameno s vojenským motivem 
a keramickou ozdobou, 
velikost 40 x 50 cm, výměna 
za nějaké CD

Jak směňovat ve VOĎORI blešáku?

1. Vyfoť cokoli, co nabízíš k výměně 

(oděv, doplněk, knihu, CD, budík, 

tašku, …).
2. Napiš doprovodný text a udej důležité 

informace pro čtenáře (velikost odě-

vu, stáří věci, funkčnost, apod.).

3. Fotku s textem a upřesněním, co 

požaduješ výměnou, nahraj prostřed-

nictvím elektronického formuláře na 

webu www.romanovodori.cz do rubri-

ky Blešák (zařadíme ho do pořadníku 

a uveřejníme v časopise a na webu).

4. Sleduj aktuální nabídku dalších 

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

to jednoduše on-line přímo v nabídce 

blešáku. 
6. V tuto chvíli začíná naše práce – spo-

jíme se s tebou a osobou, s níž chceš 

směňovat, zprostředkujeme dohodu.

7. V případě oboustranného zájmu obě 

osoby pošlou své věci na poštovní 

adresu sdružení ROMEA (Žitná 49, 

Praha 1, 110 00 – obálka označená 

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

rozešleme je novým majitelům, 

u nichž vyměněná věc začne žít svůj 

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

doručení tvé věci na naši adresu.

 Navštiv stránky 
Blešáku 
www.romanovodori.cz/blesak

Zapoj se! Není yoyování 
jako yoyování
Yoyo patří mezi kultovní věci, a tak si 
také zaslouží oficiální soutěž. Ta se 
dělí do tří základních stupňů: mistrov-
ství České republiky, mistrovství Evro-
py a samozřejmě mistrovství světa, 
jako nejuznávanější soutěž.  
Na takovýchto událostech shromáždění 
lidé předvádějí, co s kotoučkem a šňůrkou 
dovedou. Chcete-li prožít neuvěřitelný 
zážitek, podívejte se někdy na záznamy 
výkonů soutěžících. Tito novodobí kompo-
zisté vám vykreslí úžas na tváři. Zhlédnete 
je milionkrát, a přesto si řeknete, že se 
chcete dívat zase. 
Pokud budete projíždět seznam účast-
níků, zjistíte, že se každý řadí do určité 
kategorie. Většinou se jedná o 1A, 2A, 3A, 
4A, 5A a někdy i Spintop (káčování – triky 
prováděné káčou, odvozené od yoyování). 
Promiňte, čísla vám těžko něco řeknou: 
loopovací (2x yoyo), stringové (2x yoyo), 
offstringové a freehandové triky. Stále si 
bezradně představujete, co se za těmito 
názvy ukrývá? Nemějte strach, výše uve-
denou terminologii vám nyní popíšu. 
Stringové triky, uváděné jako 1A, obsahují 
nejpestřejší škálu variací, které můžete 
svému okolí předvést a zároveň jej nejvíce 
okouzlit. V této kategorii se dá také nalézt 
nejvíce soutěžících. Triky se tvoří pomocí 
omotávání provázku okolo hračky a prstů. 
Možná se ale utrápí vaše peněženka, 
jelikož pokročilá yoya nepatří mezi laciné 
zboží.
Loopování, také 2A, si vystačí s malým 
množstvím triků, které provádíte na celou 
délku stringu (teoreticky provádíte ono 
„nahoru - dolů“, akorát ve všech možných 
směrech). Zde se využívají yoya typu impe-
rial a modified (viz. 5. č. Romano voďori). 
V kategorii musíte pracovat se dvěma 
imperialy najednou. Jelikož se v mnoha 
případech yoyo neustále vyhazuje a vrací, 
nepotřebujete dlouhou dobu otáčení, 
a tak zde ani finance nepředstavují větší 
problém. Prakticky stačí sáhnout pod 
postel, nalézt dávno zapomenutou hračku 
a loopovat. 
3A kategorie se podobá 1A � až na to, že 
místo jednoho yoya máte dvě. Na soutěži 
se musí používat oboje najednou, jinak by 
vás čekala brzká diskvalifikace.
A co je offstring? Jistě znáte Diabolo. Pro 
mě vždy představovalo velké yoyo, které si 
přehazujete na dvou tyčích po provázku. 

Offstringové triky fungují obdobně. Jen 
při něm neužíváte tyče, ale jen samotný 
provázek, který se nepřipevňuje ke středu 
yoya ani k vaší končetině. V tomto poměr-
ně obtížném stylu máte největší pravděpo-
dobnost, že si svého miláčka rozbijete. 
Freehand. Již podle názvu lze odvodit, že 
byť je yoyo připevněno k provázku, samot-
ná ruka ke stringu nijak vázána není. Na 
druhém konci bavlnky naleznete závaží 
(většinou vkusně navrhnuté). Styl 5A velmi 
připomíná stringové triky. Tvoří se v nich 
velmi efektivní sestavy, které požadují 
soustředění a rytmus.  
Možností, jak přilnout k této formě žonglo-
vání, existuje poměrně dost. Zvolíte si nej-
větší množství triků, vyzbrojíte se nutnou 
koncentrací, originalitou, precizností nebo 
volností. Jakákoliv varianta vás zabaví 
a pobaví, záleží pouze na vás, jak se k ní 

postavíte. Musím vás však zklamat. Věnuji 
se pouze prvním dvěma zmiňovaným, tedy 
1A a 2A, a tak se ohledně ostatních ode mě 
moc nedovíte. To samozřejmě neznamená, 
že vám jsou definitivně uzavřeny. 

Vy pořád ještě čtete můj 
článek? Yoyo nevyčtete! 
To musíte vidět! Za-
surfujte na internetu 
nebo zhlédněte pár 
online videí, ať zjistíte, 
jak jednotlivé katego-
rie vypadají v praxi.

Michal Klacik
SPŠ Jičín

Nabídka č. 24 
Originální počítačová 
závodní hra GT Legends, 
výměna za jinou PC hru 

Nabídka č. 23 
Látková taška přes rameno 

s motivem slona, velikost 30 x 
25 cm, výměna za jiný textilní 

výrobek

2225

23



Mário Bihári (1977), romský hudebník a sportovec původem ze Slovenska, 
v osmi letech oslepl, což do značné míry předznamenalo jeho další život. Jako 
malé dítě se tak ocitl na internátní škole pro nevidomé v Levoči, daleko od 
své rodiny. Navzdory handicapu se ale od dětství věnoval sportu. V roce 1991 
a 1992 se stal mistrem Evropy v lehké atletice. Dnes reprezentuje Českou re-
publiku v goalballu, sportu speciálně určeném pro zrakově postižené. Mário 
Bihári hraje od dětství na klavír a na akordeon, muzikantské nadání pak rozví-
jel na konzervatoři Jana Deyla. V kapele KOA byl stejně tak nepřehlédnutelnou 
osobností jako charismatická Zuzana Navarová.  Publikum však dokáže oslovit i 
jako sólový muzikant nebo člen kapely Bachtale Apsa (v romštině Šťastné slzy).

„Slepí se ve sportech omezovat nemusí“

M Á R I O 
B I H Á R I



Patřil sport mezi vaše koníčky, už když 
jste byl malý?
Jelikož jsem oslepl v osmi letech, ve 
sportu mě to zpočátku trochu omezovalo. 
Ale od dvanácti jsem se aktivně věnoval 
lehké atletice. Běhal jsem šedesátku, 
skákal do dálky, vrhal koulí a dokonce 
jsem dosáhl ve třinácti a čtrnácti letech 
řady úspěchů. Mezi juniory a dorostenci 
se konaly evropské sportovní hry, tehdy 
v Budapešti a taky ve Francii, a já jsem 
v některých disciplinách vyhrál. V deseti 
jsem se taky naučil hrát goalball, což je 
speciální míčová hra pro nevidomé. Hraje 
se s míčem, ve kterém jsou plíšky, takže 
když se s ním hází po zemi, zvoní. Hřiště 
je dlouhé osmnáct metrů a široké devět 
metrů. Devět metrů měří i brána, ve které 
jsou rozmístěni tři hráči z jednoho 
družstva. Ti se snaží chytit míč a dát gól 
protihráčům. Goalball hraju dodnes.
Jsou nějaké další sporty, které může 
nevidomý člověk provozovat?
Slepý člověk může dělat veškeré sporty 
včetně střelby, která je také mezi disci-
plínami na paralympiádě. Každý takový 
sport je ale pro nevidomé nějak upravený. 
Střílí se se speciální elektronickou puš-
kou, kde podle zvuku, který puška vydává, 
poznáte, kam míříte. Můžu klidně lyžovat 
nebo hrát hokej, i když ten jsem ještě 
nezkusil. Vím, že se hraje i fotbal. Ten je 
ale myslím kombinovaný, kdy v bráně stojí 
člověk, který alespoň částečně vidí. I tady 
je míč ozvučený. Po stranách hřiště navíc 
stojí lidi, kteří jednotlivé hráče navigu-
jí, aby do sebe navzájem nevrazili, aby 
věděli, kde je brána a podobně. Fotbal se 
na paralympiádě hraje taky. Takže slepí 
lidé se nemusí ve sportu nějak omezovat. 
Plavou, lyžují, dělají slalom, běžkují, jezdí 
na tandemovém kole, dokonce skákají do 
výšky.
Jak to vypadá, když člověk, který nevidí, 
závodí v běhu?
Když jsem za žáky závodil v šedesátce, 
v polovině dráhy na mě vždy zavolali, že 
jsem právě uběhl třicet metrů. V cíli pak 
čekal další člověk, který na mě také volal. 
Když jsem soutěžil za dospělé, dostal 
jsem vlastního traséra, kterého jsem 
se držel za provázek. Museli jsme být 
naprosto technicky sehraní, abychom se 
navzájem v pohybu neomezovali. Podob-
ně to je u běhu na dlouhé tratě. 
Jako dítě jste navštěvoval speciální inter-
nátní školu pro nevidomé. Jaké to bylo, 
když jste se v osmi letech ocitl bez rodičů?
Bylo to pro mě těžké. Najednou jste 
prostě bez rodičů a daleko. Odjel jsem 
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z Bratislavy na školu do Levoče, což je asi 
350 kilometrů, takže jsem domů jezdil jen 
na prázdniny, na Vánoce a tak. Ale člověk, 
i dítě, si zvykne na všechno a trochu se 
otrká.
Oslepl jste až v 8 letech. Jak jste zvlá-
dal, že najednou nevidíte a spoustu věcí 
nemůžete dělat?
To, že nevidím, jsem silně vnímal jen 
zezačátku. Rodiče mi ale hodně pomoh-
li a věnovali mi hodně lásky. I tak byl 
odchod do internátní školy jako hození do 
vody. Musel jsem se rychle naučit plavat. 
Na škole v Levoči pak nedělali mezi nevi-
domými a vidomými žádné rozdíly. Každý 
na tom byl stejně. 
Co jste se ve škole v Levoči, na rozdíl od 
běžných základních škol, naučil?
Myslím, že jsme se učili to samé, co se 
vyučuje na jiných základních školách. Na-
víc jsme měli možná jedině ten goalball. 
Ve škole mě nejvíc bavil právě tělocvik.
Jste poměrně známým hudebníkem. 
Když jste byl ještě dítě, snil jste o tom, že 
se jednou budete hudbou živit?
Takhle jsem nad tím zpočátku nepřemýš-
lel. Než jsem oslepl, hrál jsem sice na 
klavír a později i na tahací harmoniku, ale 
o tom, že půjdu na konzervatoř, rozhodli 
moji rodiče, jelikož si mysleli, že je to pro 
mě to nejlepší. Po čase jsem si i já začal 
představovat, jak stojím na pódiu, jsem 
slavný a miliony fanoušků křičí.  To ale 
bylo jen takové dětské snění.
Zdědil jste po někom hudební sklony?
Co vím, u nás v rodině není žádný hudeb-
ník. Rodinu z tátovy strany, kromě jeho 
sestry a bratra, ale neznám, i když je 
pravda, že Biháriovci jsou hudebnický rod.
Kdo vás v hudbě nejvíc ovlivnil?
Ona je to vždy taková evoluce. Když jsem 
byl malý, cvičení na nástroje mě vícemé-
ně nebavilo, což je normální u každého 
dítěte, které na hudbu není nějak geniální. 
Hudba mě začala pořádně bavit až tady 
v Praze na konervatoři, kde jsem měl 
hodně přísného profesora, kterého se 
každý bál. Včetně mě. Naučil mě ale mít 
rád právě to cvičení, ten dril, který je pro 
muzikanta důležitý. Když zemřel, přešel 
jsem k profesorovi, kterého si vážím 
dodnes. Je to vynikající harmonikář a mu-
zikant. Později jsem začal hrát se Zuzkou 
Navarovou, Ivanem Gutiérezzem, Frantou 
Rabou a Camilem Callerem. Ti mě hodně 
ovlivnili. Zuzka pro mě byla velký vzor, 
stejně jako Franta a ostatní. Camila jsem 
si vždycky vážil a líbí se mi, jak umí hrát 
na bubny, že do nich netříská, ale opravdu 
na ně hraje. Pak třeba Ačo Slepčík, který 

mě postupně naučil hrát romskou hudbu. 
Nedokázal mi to vysvětlit teoreticky, ale 
rovnou mi to ukazoval. Takže mě vedl 
k tomu, abych si na princip přišel pomalu 
sám. Romská hudba má, stejně jako jiné 
druhy hudby, svůj vlastní řád. 
Doufám, že jsem na nikoho nezapomněl. 
Pokud ano, tak se omlouvám. 
Vaše kapela Bachtale apsa hraje romskou 
hudbu. Je vám tenhle styl bližší, protože 
jste Rom, nebo je to jen náhoda?
To, že hraju romskou hudbu, náhoda 
určitě není. A to, že jsem Rom, taky není 
náhoda. Ale mám rád i jiné hudební styly. 
Písničky, které skládám, jsou inspirova-
né romskou tradiční hudbou, takže tam 
občas frknu nějaký čardáš a romský text, 
ale ve skutečnosti je to už něco jiného.
Působíte jako člověk, kterého hned tak 
něco neodradí. Stal jste se mistrem 
Evropy v běhu, fotíte… Našli se někdy 
kolem vás lidi, kteří vám podobné aktivity 
rozmlouvali?
No, moje máma mi třeba říkala, abych 
nehrál tolik ten goalball a radši si dával 
pozor na prsty. Nebo když jsem fotil, 
objevili se takoví lidé, kteří si mysleli, že to 
dělám pro nějakou senzaci, a nechápali, 
proč to dělám doopravdy. A mně se jim to 
ani nechtělo vysvětlovat. 
Máte dokonce stránku na Facebooku. Jak 
pracujete s počítačem?
Nevidomý člověk má počítač přizpůso-
bený, to znamená, že má hlasový výstup. 
Počítač mluví. Jiná možnost je, že je 
u klávesnice tzv. braillský řádek a to, co je 
vidět na obrazovce, se člověku objeví pod 
prsty v Braillově písmu.
Existuje něco, co byste rád dokázal, 
a o čem si lidé myslí, že nevidomý 
nesvede?
Chtěl bych dokázat, že nevidomý dokáže 
všechno to, co vidomí lidé. Vždy to ale 
záleží na konkrétním člověku. Pokud 
člověk ztratí zrak a bude jen sedět doma, 
brát důchod nebo chodit na pivo, je to jeho 
volba, kterou nemůže nikdo odsoudit. Ale 
já bych byl rád, kdyby se mi povedlo, aby 
lidé, kteří si nás přijdou poslechnout – 
ať už hraju s Frantou Rabou nebo 
Bachtale apsa – odcházeli 
spokojení. Aby jim 
naše hudba něco 
dala.

Romana Bartošová, 
Ladislava Šeflová, 
Kristýna Zezulová 
a František Kaňok
ZŠ Kladruby



Máš problém s láskou, ve škole, 
s kamarádem, s rodinou, se světem, nebo 
sám se sebou? Nerozumíš si s rodiči, 
podrazila tě kamarádka, nevíš, jak vyznat 
lásku, jak se líbat, neberou tě do party, 
učitel si na tebe zasedl, váháš, co dělat 
po škole? Využij naší bezplatné anonymní 
psychologické poradny! Napiš svůj dotaz do 
připraveného formuláře na webu  
www.romanovodori.cz a naše psycholožka ti 
obratem odpoví.

Radit s problémy ti bude 

Dana Hajná. Dana Hajná 

je klinická psycholožka se 

zkušeností práce v krizovém 

centru pro dospělé. Nyní 

má psychologickou praxi 

v Praze.
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Průzkumy ukazují, že české děti jsou deváté nejtlustší na 

světě. To znamená, že jsou obéznější než v drtivé většině 

jiných zemí. Před námi jsou například USA, Portugalsko, 

Španělsko či Řecko. Naopak Slováci zaujímají třetí příčku 

od konce. Obecně má největší problém s nadváhou mlá-

dež mezi jedenácti a patnácti lety.

Nevhodná strava
Proč je každé desáté dítě v Čechách obézní se tradič-

ně zdůvodňuje tím, že děti propadly fastfoodu a jí velké 

množství hamburgerů a pizzy. Již malé děti jsou často 

upláceny bonbóny a jsou zvyklé na sladkosti. Běžně 

konzumují raději hranolky než vařené brambory. V jejich 

jídelníčku chybí dostatek čerstvé zeleniny, ovoce a také 

například ryb. Děti jsou také zvyklé pít extrémně sladké 

nápoje v podobě různých limonád. Ke svačině konzumují 

převážně trvanlivé potraviny z automatů ve škole.

Rodinné zvyklosti
Na obezitu mládeže má určitě vliv také rodina a její 

zvyklosti. Není prokázáno, že obezita je dědičná, jedná 

se spíše o nevhodné naučené návyky ve stravování celé 

rodiny. Je dobré v rodině pěstovat správný vztah k jídlu 

a životosprávě vůbec již od dětství. Rodiče by měli 

jít svým potomkům příkladem. Je těžké chtít 

po dětech, aby jedly zeleninu, když rodiče 

sami sedí u televize a konzumují 

pouze chipsy a pivo. Bezesporu je také 

vhodné s potomky mluvit o zdravější 

povaze některých potravin než těch 

jiných. 

Stres
V dnešní době se také mlá-

dež dostává do různých stre-

sových situací. Ve škole jsou 

Proč má česká 
mládež problémy  
s nadváhou?

na ni kladené vysoké nároky, rodiče mají mezi sebou různé konflikty. Jídlo se tak může stát dočasným uspokojením jako reakce na nepří-jemné pocity. Toto naučené chování se velmi obtížně odstraňuje a jeho základem je uvědomění si souvislosti s nepříjemnými situacemi a jíd-lem. S pocity jako jsou vztek, lítost, nuda nebo osamělost je potřeba naučit se vyrovnávat jiným způsobem.
Nedostatek pohybu
Výzkumy ale ukazují, že nevhodná strava není hlavní příčinou problémů s nadváhou. Už jenom proto, že restaurace typu KFC a Mc Donald‘s se v malých obcích nenacházejí. Hlavní příčinou vysokého výskytu nadvá-hy u dětí je to, že se v posledních letech jednoduše přestaly dostatečně hýbat. Existuje celá řada sportovních kroužků. Ty jsou ale často určeny dětem, které chtějí (nebo jejich rodiče) sportovat závodně. Obyčejná cvičení pro děti jsou ale snadno dostupná jen málo. Děti navíc chodí zřídka ven, většinu času tráví u televize a počítače. Pasivní vysedávání u obrazovky má na děti jednoznačně negativní vliv a vytlačilo do pozadí aktivní činnost jako je jízda na kole, fotbal s kamarády nebo lezení po stromech.

Jak zhubnout?
Ne! Ke změně vnímání svého těla dochází přibližně v době dospívání, kdy se mění poměr obézních dívek a obézních chlapců. Dívky problém s nadváhou začínají řešit, chlapcům je to spíše jedno. U dívek se také někdy můžeme setkat s řešením pomocí cigarety, kdy kouření snižuje chuť k jídlu. Jedná se tak ale o krátkodobé řešení pomocí vytvoření zá-vislosti na nikotinu. Patologické řešení je také nutkavá potřeba hub nout – mentální anorexie. Mentální anorexie je porucha příjmu potravy, kte-rou trpí převážně dívky. Projevuje se například nadměrným zabýváním se tím, jak vypadám, a následnými drastickými dietami (nedostatek jídla, umělé vyvolávání zvracení a průjmu, nadměrné cvičení).Pokud ale dojde ke zjištění, že dítě obézní skutečně je, nehledejme rozhodně řešení v redukčních dietách, tedy těch, které mají za cíl rychlý váhový úbytek (vyšší jak 1 kg za týden). Obzvláště ne takových, které, mnohdy nesmyslně, drží dospělí. Dítě by nemělo držet žádné diety, má pouze jíst zdravou pestrou stravu a přiměřeně se hýbat.Ano! Člověk, i ten, který chce zhubnout, se skutečně nemusí omezo-vat co do množství jídla. Je vhodné se spíše zamyslet nad skladbou jídelníčku a vyřadit určité rizikové potraviny (například sladkosti, sladké nápoje, bílé pečivo, potraviny s přemírou soli, uzeniny, smažená jídla, hamburgery, hranolky apod.). Zdravě jíst neznamená jíst méně, ale jíst správně! Základními pravidly stravování jsou pravidelnost (snídat, obědvat teplé jídlo, večeřet, ale ne těsně před spaním), přiměřenost (energie získaná z jídla má být v rovnováze s energií vydanou při pohy-bu, na fyzickou, ale i duševní práci) a respekt k této základní tělesné potřebě (nejíst před TV, při četbě, ve stresu, s odporem). Chcete-li zhubnout a cítit se dobře, bez pohybu to zkrátka nepůjde. Nemusíte hned běhat jako Husain Bolt, pro začátek postačí svižná chůze, jízda na kole či skatu, plavání, tanec. 

PhDr. Dana Hajná



Atleti? Chci být 
jako oni
Jmenuji se Klára. V několika násle-
dujících řádkách se o mně něco málo 
dočtete. Ne, že bych tu chtěla podrob-
ně psát o tom, v kolik hodin v pondělí 
ráno vstávám do školy nebo jak často 
sedím u počítače. Myslím, že by vás 
to ani nezajímalo. Ráda bych ale řekla 
něco víc o mém koníčku a trochu vás 
seznámila s tím, jak to chodí, když člo-
věk dělá to, co ho baví, a zároveň v tom 
chce být dobrý.
Mým velkým koníčkem je atletika. 
Chodila jsem asi do třetí třídy, když mě 
k ní přivedl můj táta a jeho kamarád. 
Oba jsou velmi nadaní sportovci, v mlá-

dí atletiku také provozovali. Letos už to 
bude čtvrtý rok, co pilně trénuji dvakrát 
až třikrát týdně. Ještě vloni jsem 
chodila trénovat k trenérce Kátě. Letos 
jsem postoupila k trenérovi Tomášovi, 
kde je to občas o něco těžší, než to bylo 
u Káti.
Když se mě někdo zeptá, jakou dis-
ciplínu dělám, většinou odpovídám: 
„Ještě se na nic nespecializuji, je na to 
dost času.“ Když už mám ale říct, co 
mi nejvíc jde, myslím, že házení nebo 
vrhání. Mám to asi po tátovi, který 
házel oštěpem a v mládí měl velice 
dobré výsledky. 
Při tréninku často potkávám hodně 
dobrých atletů. Chci být jako oni. Vidím 
v nich velký vzor a moc se mi líbí, když 
si lidé jdou za tím, co chtějí v životě 
dokázat. Ráda bych byla dobrá atletka. 

S naším družstvem často jezdíme 
na závody, zrovna letos v létě jsme 
byli na velkých krajských závodech 
v Litomyšli, kde jsem získala třetí 
místo v pětiboji. Byl to pro mě velký 
úspěch. S mojí kamarádkou, která se 
bohužel závodů zúčastnit nemohla, 
se navzájem podporujeme ve svých 
výkonech, ale taky si říkáme, co 
děláme špatně. 
Myslím, že právě to je 
základem každého 
sportu. Proto-
že s kamarády 
a s dobrou partou 
se to vždycky lépe 
táhne.

Klára Ehlová
ZŠ Studánka, Pardubice

jako hotová věc. Když ale objímám klu-
ky, tak se tak bojím. Ale myslím si, že to 
bude asi tím, že nejsem na kluky ZATÍM 
zvyklá, protože mám hodně kamarádek. 
Ale zase mi přijde opravdu nechutné, 
když se dvě holky líbají. Když se ale 
líbá normálně kluk a holka, tak mě to 
vzrušuje. Tak já nevím, mohla byste mi 
poradit? :)  Nina, 14 let

Nino, myslím, že můžeš být opravdu 
v klidu, co se Tvé sexuální orientace 
týče. To, že jsi rozrušená při kontaktu 
s chlapci, je právě projevem toho, že Ti 
na nich záleží. Stejně tak to, že Tě vzru-
šuje pohled na líbajícího se kluka s hol-
kou. Přátelské objetí s kamarádkou 
nemá se sexem nic společného. Pocity 
homosexuála vypadají úplně jinak.

Už mě opravdu štve, jak mi ve škole 
všichni říkají, že jsem šprt, protože 
mám pořád samé jedničky. Letos jsem 
poprvé dostala dvojku na vysvědčení. 
Přitom jim pořád dokolečka opakuji, 
že se neučím, že stačí jenom chvilinka, 
ať si mozek od školy na chvíli odpo-
čine. Vůbec mě nechápou. A já zase 
nechápu, jak někdo může propadat 
z výtvarky. Já ve vyučování dostávám 
ze sebe vše, a proto je mi ve škole tak 

Vaše 
problémy 
a dotazy
Je možné, že ještě ve třinácti nejsem 
nikde chlupatá? :( Jako nedělá mi to 
starosti. Jen se o to zajímám... Díky!
Inga, 13 let

Růst ochlupení je příznakem puberty, 
která probíhá v období přibližně 8–13 
let. Samozřejmě každý jedinec je 
originál a zrovna u Tebe to může být 
později. Vliv mají také genetické před-
poklady. Možná se můžeš zeptat ma-
minky, jak to bylo u ní. Růst ochlupení 
je ovlivněn hormonálními změnami, 
takže pomalý růst ochlupení může být 
také způsoben nedostatkem hormonů 
a v takovém případě je nutná hor-
monální léčba. Odpověď na to, zda je 
vše v pořádku, by měla dát nejpozději 
prohlídka u pediatra v 15 letech. 

Dobrý den, mám takový malý problém 
:(. Nevím, jestli jsem na holky, nebo na 
kluky :(. Když se každé ráno ve škole 
s holkama objímám, tak mi to přijde 

www.nabory.cz – přehled sportovních kroužků v ČR
www.hravezijzdrave.cz – zdravé hubnutí

www.vyzivadeti.cz – poradna pro děti, Tel.800 230 000
www.stob.cz – Stop obezitě
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dobře. Nejvíc mě ale štve, jak mi 
pořád říkají, že jsem šprt. Snažím se 
to přeslýchat, ale doma mě to mrzí 
a nemůžu se uvolnit a nepřemýšlet. 
Snažím se alespoň na pět minut vy-
pnout hlavu, ale pořád na to myslím 
:(. Prosím, poraďte mi, co jim mám 
říct, ať už mi tak neříkají. :) Děkuji.
 Kateřina, 12 let

Katko, myslím, že v zásadě máš 
dvě možnosti: Buď se dál plně 
věnovat učivu a tomu, co Tě baví, 
a vyhledávat lidi, kteří mají stejný 
zájem. Nevím, na jakou školu chodíš, 
ale pokud je učení Tvůj koníček, tak 
určitě patříš na gymnázium, kde bys 
našla podobně smýšlející vrstevní-
ky. Druhou možností je zaujmout 
kamarády ve třídě prostě něčím 
jiným. Rozhodně jim nevyvracej, že 
nejsi „šprt“, ale spíš jim ukaž, že 
učení pro Tebe není jediným zájmem. 
Spolužáci ve třídě asi spíš ocení ně-
jaký Tvůj obraz nebo taneční kreaci. 
V tomto případě bych Ti jednoznačně 
doporučila spolužáky nepoučovat, 
co je správné, ale spíš se zajímat 
také o to, v čem jsou dobří oni, i když 
třeba dělají gramatické chyby.



Buďte In i při sportu!
Protože byla minulá reportáž z butiku úspěšná, rozhodly jsme se, že budeme 
v článcích o módě pokračovat. Tentokrát jsme jako téma vybraly „sport“. 
V jeden lednový čtvrtek jsme vyrazily do Pardubického obchodního domu. Bylo 
málo času, proto jsme rovnou ze školy spěchaly na autobus, abychom vše stihly. 
Myslely jsme, že to půjde hladce, úplně jsme se ovšem zmýlily. 
Zašly jsme celkem do tří obchodů zaměřených na sportovní oděvy, v prvních dvou 
obchodech jsme neuspěly. Když jsme zklamané vycházely i ze třetího obchodu, 
bylo nám hned jasné, že neuspějeme nikde. V každém z obchodů nás odmítli, a to 
i přes naši snahu vysvětlit zaměstnancům náš záměr. Nikdo z prodávajících nám 
však nevyšel vstříc, a tak jsme se musely spolehnout samy na sebe. 
Nebylo lehké vymyslet, jak se z takového problému dostat – dokud nás nenapadlo, 
že bychom mohly zajít k jedné z nás domů a pokusit se nafotit oblečení, které rády 
nosíme na sport nebo třeba jen tak na běhání do lesa. Shodou okolností jsme šly 
ke mně a teprve v tu chvíli začal pořádný maraton. 
Co nejrychleji jsme vybíraly oblečení, které by bylo vhodné pro sport a ve kterém 
bychom se cítily dobře. Holky (modelky) je na sebe rychle oblékaly. Jelikož bylo asi 
5°C, a holky byly oblečeny do krátké tenisové sukně a kraťasů, musely si přes sebe 
hodit nějakou bundu, aby jim nebyla zima. Když už jsme konečně vybraly to správ-
né místo na focení, měly jsme už skoro vyhráno!  Rychle jsme holky vyfotily a šly se 
převléct zpátky do svého zimního oblečení. 
Fotografický maraton zakončily poslední úpravy mého pokoje, ve kterém byl oprav-
dový nepořádek, a zdálo se, že jsme vše stihly přesně tak, jak jsme chtěly. Fotky se 
nám myslím povedly, i když to ze začátku nevypadalo úplně nejlíp.

Text: Klára Ehlová
Foto: Bára Hodásová

Modelky: Tereza Vojtěchová a Karolína Čermáková
ZŠ Studánka, Pardubice

Nazout brusle a můžeme vyrazit! Chcete-li spor-
tovat a zároveň se cítit dobře tělesně i duševně, 
pak vyrazte na in-line brusle!
kolečkové brusle okolo 2000,- Kč, boty 990,- Kč, 
dlouhé kalhoty 399,- Kč, tříčtvrteční kalhoty 300,- 
Kč, triko krátký rukáv od 250,- Kč, tílko 159,- Kč

Na procházku se svým čtyřnohým kamarádem to 
chce pohodlný outfit.
boty 549,- Kč, tříčtvrteční kalhoty od 349,- Kč, tílko 
159,- Kč, mikina asi 390,- Kč, pes – neseženete 
v obyčejném obchodě

Facebook  
Šťouchání 
namísto randění
Někteří si to nechtějí sice přiznat, ale je 
to tak, Facebook patří mezi novodobé 
závislosti. Jistě to znáte sami, přijdete 
domů a už žhavíte komp a honem na 
Fb – co je nového, kdo s kým atd...
Je sice pěkné, že se dozvíte nové věci, 
ty ale nemusí být vždy pravdivé. Na Fa-
cebooku totiž také existují nepraví lidé, 
tzv. fejk (z angl. fake = podvod), kteří se 
vydávají za jiné. Někteří se tím, že jsou 
fejky, dokonce netají. 
Podle statistik lidé u Facebooku prosedí 
třetinu svého života místo toho, aby 
lítali po venku, bavili se s lidmi, prostě 
trávili svůj volný čas hodnotněji. Až 
budeme dospělí a naše děti se nás 
budou ptát na zážitky z dětství, co jim 
řekneme? Že jsme se namísto pozvání 

Neutrácejte za drahé terapie. Běh vás zaručeně 
dostane do dobré nálady, i když je třeba pondělí!
boty 900,- Kč, triko 300,- Kč, běžecké elastické 
kalhoty 350,- Kč

A rovnou na kurt! V tomhle oblečku se každá 
dívka cítí jako opravdová tenistka.
tenisová raketa vlevo 2 500,- Kč, tenisová raketa 
vpravo 1800,- Kč, zenisové boty 749 a 990,- Kč, 
tenisová sukně 890,- Kč, tenisové kraťasy 450,- 
Kč, tílko okolo 200,- Kč, tílko 159,- Kč



Mezi mými vrstevníky se pro met-
rosexuála používá spíše označení 
„šampon“. Co vlastně tento pojem 
znamená? U mužů, kterým se tak 
říká, zkrátka nedokonalosti nehledej-
te. Heslem většiny z nich je vypadat 
in, co možná nejlépe.  
Lze je poznat na první pohled � přes-
ně padnoucí oblečení dle nejnovější 
mody, originální účes i perfektně 
upravené nehty. Mezi další zna-
ky může patřit vysportované tělo 
dovršené opálením i během zimních 
měsíců. 
Leckdo jim přisuzuje homosexuální 
orientaci, což odrazuje nemalou část 
mužské populace zkusit být jedním 
z nich. V řadě případů lze myšlenku 
homosexuální orientace vyvrátit. Jen 
proto, že se chtějí líbit, nemusí být 
hned na muže. Vezměte si, co pro ně-
které muže znamená už jen oholení 
podpaží. Ukazuje to snad, že jsem 
gay? Není tomu tak. Neholení se 
zastává stále méně mužů. Dokonce 
i některé ženy raději uvítají mužského 
bez ochlupení v jistých partiích. Ne 
nadarmo se ale říká, že všeho moc 
škodí. Mít za partnera „holátko“ chce 
asi málokterá z dívek. 
Já osobně se zastávám metrose-
xuality. Nevidím na ní nic špatného. 
Stejně jako jiní také já miluji vedle 
nakupování i starání se o sebe, proto-
že chci vypadat dobře. Nevnímám to 
jako ženskou část mne samotného, 
ale jako můj koníček, dělání něčeho 
pro sebe. 
Ve světě je tento trend mezi někte-
rými lidmi velmi populární. V Česku 
dokonce vznikají stále oblíbenější 
soutěže nesoucí slovo metrosexu-
alita v názvu. To podle mě dokazuje 
vzrůstající počet osob, jež fenomén 
„šamponů“ vyznávají. 
Nevnucuji vám ani jeden z názorů, 
nenutím vás rozhodnout se, jestli 
chcete být jako oni. Myslím, že každý 
sám v sobě časem pozná, jestli 
zůstane chlapem s pivním 
břichem, nebo mužem 
představujícím idol. 
Časy se prostě 
mění a je na nás, 
jak tento fakt chtě 
nechtě přijmeme.

Josef Vilda
Gymnázium Tanvald
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na rande šťouchali? Že jsme namísto 
randění chatovali? Že jsme se namísto 
srdečného objetí označovali na fotce? 
Měli bychom se nad sebou zamyslet, 
protože se takhle připravujeme o mno-
ho krásných chvilek a zážitků. Později 
v životě budeme litovat, že „já toho kluka 
nepoznala v reálu…“, „že my jsme se 
nebavili…“ Je to smutné, ale to je realita.  
Přiznejme si to. Já samotná sedím u Fb 
i dvě hodiny denně. A to jen proto, že 
si můžu pokecat s lidmi, které nemám 
možnost vídat každý den. Právě tohle je 
podle mě asi jediná kladná stránka této 
internetové služby. 
Malá rada na závěr: Ptáte se, jak pře-
moct závislost na Fb? Úplně jednoduše. 
Zrušte si ho! A jestli to nepomůže a vy si 
zřídíte nový účet, zbývá jediné – vyhodit 
počítač z okna. Možná pak budete pře-
kvapeni, co vám svět „tam venku“ může 
nabídnout.

Markéta Konečná
ZŠ Bulharská, Ostrava

Tanec v srdci, 
srdce v tanci
Je starý jako lidstvo samo. Už lidé 
v dávnověku ho využívali při růz-
ných rituálech. Pro někoho je to 
jen hloupé poskakování a máchání 
rukama či nohama, pro jiné je něčím 
víc. Talentovaní lidé mu říkají ŽIVOT. 
Proč život? Jsou-li s přáteli či bez, ať 
jsou krásní nebo oškliví, tanec je pro 
ně radost. Člověk mimo jiné tancu-
je i proto, aby dokázal světu, že je 
talentovaný a má v sobě něco víc. Pak 
se z obyčejného smrtelníka může 
stát někdo výjimečný.  Aby byl šťast-
ný, stačí mu pouze mp3 přehrávač 
s hudbou a smysl pro fantazii. Jak se 
říká – tanec je okno do duše a hudba 
bránou do srdce. Zkrátka je to ŽIVOT 
mnohých z nás.
Přináším vám menší povídání o tanci, 
jenž je u nás v Čechách prozatím 
v plenkách, ale zato je čím dál více 
populární – Tecktonik.

Tecktonik – novodobý styl tance
Dostal se k nám z Francie, konkrét-
ně z Paříže. V roce 2000 se parta 
francouzských tanečníků nechala in-
spirovat belgickým technem a začala 
vytvářet různé sestavy pohybů, které 
pak postupně předváděla v paříž-
ských klubech. Jeden z nejznáměj-
ších klubů tohoto typu se jmenuje 

Metropolis, říká se mu také „Rodiště 
TCK“ (pozn. zkratka Tecktoniku). 
U teenagerů je tento tanec velmi 
oblíbený, a to nejen ve Francii, ale i  
téměř po celé Evropě, kam se rozšířil. 
Tecktonik je z velké části tvořen z rych-
lých pohybů rukou, méně se využívají 
nohy (v novém tecktoniku je tomu ale 
naopak) a pohyb celého těla je vyjma 
boků minimální. 
Takzvaní „Tecktonik Killers“ si vymýšlejí 
své vlastní pohyby rukou, nohou či těla. 
Jejich umění je tak hodně založené 
na improvizaci. Zajímavostí tohoto 
tanečního stylu je, že má jako jediný 
ochrannou známku. K Tecktoniku patří 
poměrně rychlá hudba (nejvíce techno 
a jiné). Nejznámějším hitem, na který 
se tancuje a který byl vytvořen spolu 
s tímto tancem, se stal Mondotek – 
Alive.
Image Tecktoniků trochu připomíná 
styl emo. „Killers“ nosí množství zají-
mavých doplňků, převládají zde boty ve 
stylu Converse, úzké džíny a barevná 
trička. Oblečení kombinují převážně 
s černou. To však není podmínkou. 
Jsou i tací, kteří nosí nejrůznější barev-
né kreace, čímž se snaží ve společnosti 
vyniknout.
Zajímá vás, jaký je můj názor na tento 
interesantní tanec? Jelikož už jsem 
se osobně setkala s mnoha výtečnými 
tecktonik tanečníky, kteří jsou z větší 
části moji kamarádi, vím, jak to ve svě-
tě tecktonik chodí, i když mu nevěnuji 
moc času. Tanečníci stále vyhledávají 
nové zajímavé taneční kreace, těmi se 
poté inspirují a dodávají jim svou vlast-
ní šťávu. V tom spočívá kouzlo fantazie 
talentovaných lidí. Styl je u nás opravdu 
oblíbený a věřím, že se bude u nás 
nadále rozvíjet.
Pokud se chcete podívat, jak Tecktonik 
vypadá, najdete řadu inspirativních 
videí na Youtubu.

Hana Klaciková 
Masarykova ZŠ, Tanvald 

I muži 
se chtějí líbit
Odzvonilo snad chlupatým tělům a potu? 
Pojem metrosexualita není příliš nový, 
přesto se s ním setkáváme čím dál častěji. 
Možná by se dala nazvat novodobým feno-
ménem. Pro někoho je nepředstavitelná, 
pro jiného je životní změnou plnou výhod. 
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Kroky za hudbou
Jednou odpoledne jsme se vydali na naše sídliště v Chanově 
s Míšou a Lukášem. Míša je profesionální fotografka a Lukáš 
šéfredaktor našeho časopisu. A my s klukama jsme měli za úkol 
připravit fotoreporáž o tom, co děláme ve volném čase.
Dostali jsme pár dobrých rad na cestu a zbytek byl jen na nás. 
Prostřednictvím několika pěkných a povedených fotek vám náš 
volný čas trochu představíme.

Richard Karsa, David Vaňo a Roman Šváb
ZŠ Chanov

Modré z nebe nad 
Chanovem

Schody k hudbě - 
kroky za muzikou

Zkouška a ladění 
nástrojů

Oáza hudby

Duše kytary

Strakatý 
návštěvník



Romové v České republice se dělí na několik skupin. Českých a moravských Romů se z koncentračního 
tábora po válce vrátila jen nepatrná část. Nejpočetnější skupinou jsou dnes u nás tzv. slovenští Romo-
vé. Kde se zde vzali? Kdy a proč k nám přišli?
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Noví sousedé 
Poválečné příchody Romů ze Slovenska

Poválečné Československo
Po druhé světové válce došlo v naší zemi k obrov-
ským společenským, hospodářským a politickým 
změnám. Naší zemí máme na mysli Českosloven-
sko, protože Česká a Slovenská republika tvořily 
v té době jeden společný stát. Bylo zapotřebí vzkřísit 
válkou oslabenou ekonomiku a hospodářství, začal 
se budovat těžký průmysl. Z pohraničních oblastí 
bylo v důsledku poválečných protiněmeckých nálad 
vyhnáno německé obyvatelstvo.

Těžký život na Slovensku
Romové ze Slovenska se sice většinou vyhnuli koncentračním táborům, přesto za války vytr-pěli mnohá příkoří. Válečná diskriminační na-řízení (jako byl např. zákaz svobodného pohybu a vstupu do měst nebo vyhláška o vysídlování romských osad dál od veřejných cest a silnic) způsobila, že Romové nemohli nadále provádět své tradiční profese. Došlo tím totiž ke zpře-trhání vazeb s neromskými sedláky, kteří jim v předválečném období poskytovali možnost výdělku včetně určité formy ochrany. Romové tak často zůstali bez práce. 

Sehnat si zaměstnání bylo pro ně téměř ne-možné i v poválečné době. Mnozí přišli o stře-chu nad hlavou, museli se schovávat v lesích nebo přežívali v rozbořených chatrčích. Řada Romů již také nechtěla žít v místech, se který-mi se pojily jejich otřesné zážitky z války a kte-rá jim připomínala prožitá utrpení. Pro mnohé z nich bylo tudíž logické odstěhovat se někam pryč, kde nebudou muset potkávat tváře osob, které se k nim špatně zachovaly, a kde každý kout nebude vyvolávat nechtěné vzpomínky. 

Časová 
osa

1945  
Konec 2. světové války

1945–1946  
Odsun německého obyva-
telstva z Československa

5. 4. 1945   Košický vládní program – Romové formálně 
zrovnoprávněni s ostatními občany, zároveň však stále platí 
diskriminační zákon o potulných Cikánech z roku 1927

1947  
Podle soupisu Romů žilo v Čechách a na 
Moravě již přes 16 tisíc Romů (drtivá většina 
z nich byli nově příchozí Romové ze Slovenska) 

Touha po lepším životě 
Romové začali odcházet do Čech hned po válce. Nejprve u nás hledali 

lepší živobytí Romové kočovní, záhy se přidali i ti, kteří na Slovensku již 

po několik generací žili usazeně na jednom místě. Zprávami, že je mno-

hem snadnější získat práci a bydlení v Čechách, se nechávaly zlákat další 

a další rodiny. K příchodu do Čech vyzývaly noviny, rozhlas nebo takzvaní 

náboráři vyslaní na Slovensko z továren a podniků. Stát podporoval příliv 

dělníků, kteří by pomohli při obnově válkou zničeného průmyslu. 

Nejdřív přicházeli muži. Když se jim podařilo uchytit se v novém zaměst-

nání a získat odpovídající bydlení, následovali je i další příbuzní. Kroky 

přistěhovalců směřovaly nejčastěji do pohraničí, kde zůstaly prázd-

né domy po Němcích, a do větších měst, kde se začal budovat těžký 

průmysl a kde byl tedy velký počet dělníků zapotřebí. Romové ale našli 

uplatnění také v menších obcích, kde pracovali na stavbách, v kameno-

lomech, v cihelnách, v lese nebo v zemědělských družstvech, na stavbě 

silnic nebo železnic. 

Problémy s ubytováním 
Začátky v Čechách rozhodně nebyly snadné. Zaměstnavatelé zpočátku nepo-čítali s tím, že se za dělníky přistěhují i jejich ženy s dětmi a s dalšími pří-buznými, a tak bylo v mnoha městech nutné vyřešit problém, kde je všechny ubytovat. Stovky těchto rodin byly nuceny přebývat v přeplněných ubytovnách s hygienicky nevyhovujícími podmínkami, v dřevěných domcích, ve skle-pích nebo na volných prostranstvích v maringotkách. Romové přišli do měst z naprosto odlišného prostředí. V romských osadách ještě neznali moderní vymoženosti, jakými tehdy byla elektřina nebo kanalizace, jejich chatrče často neměly ani základní vybavení, jaké bylo v té době běžné ve vesnických cha-lupách. Přizpůsobení se městskému způsobu života bylo proto velmi obtížné a neobešlo se bez pohoršení a stížností ze strany Neromů, kteří jejich situaci nedokázali (nebo ani nechtěli) pochopit. Úřady se od počátku snažily Romy převychovat, a začaly se zabývat řešením tzv. cikánské otázky. 

O tom, jakou taktiku vůči Romům komunistická vláda zvolila a jak tato převý-chova v praxi vypadala, si přečtete v příštím čísle tohoto časopisu.
Kristýna Frydrýšková
autorska je romistka

Socialistický systém 
se snažil různými 
opatřeními Romy 
„převychovat“. 
(Foto: Miroslav Dědič, 
50.-60. léta, 
Zdroj: MRK)

Romové po příchodu 
do Čech nově začali 
žít v bytech. 
(Žáci květušínské 
školy, Foto: Miroslav 
Dědič, 50.-60. léta, 
Zdroj: MRK)
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