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Vážené čtenářky, vážení čtenáři!

Dovolte, abych Vás osobně přivítala u prvního vydání časopisu ,,Od
Nás pro Nás”, který vydala redakce třídy K3 v listopadu 2022. Jsem
Nicole a mým cílem je vytvořit časopis, který bude čtenáře bavit a

zároveň vzdělávat. Ve volném čase se věnuji hlavně sportu a
osobnímu rozvoji.

Myslím si, že s naší redakcí se nám dílo skvěle daří! Náš časopis je
velice různorodý a jsme přesvědčeni o tom, že si v něm každý

čtenář najde to své.

Těšit se můžete například na školní poradnu, kde jsme zodpověděli
Vaše dotazy, které se týkaly veškerého dění v naší škole. Dále se

dozvíte něco o umělé inteligenci, tanečním umění nebo nahlédnete
do astronomického a uměleckého okénka! Nebudou samozřejmě
chybět ani kulturní, společenská doporučení a tipy na navštívení

nejrůznějších míst, na kterých můžete zažít nezapomenutelné
zážitky.

Pevně věřím, že se Vám časopis bude líbit a dozvíte se zajímavé
informace a poznatky. Určitě se i pobavíte! Jménem všech autorů

přeji hezké čtení.

NICOLE THER - šéfredaktorka

3



O TANCI

Vítejte u rubriky o tanci a tanečních stylech. Tanec není jen o
pohybu, ale je o sebevyjádření, emocích, sebevědomí a prožitku. Ve
čtyřech číslech se dozvíte historii několika stylů a jejich základy ve
zkratce.

- Dita Píšová
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Taneční styl vytvořený
afroamerickou queer komunitou v
newyorských klubech v 80. letech.
Jmenuje se po známém módním
časopisu Vogue, jelikož tanečníci
svými pohyby napodobují pózy
modelek na fotkách časopisu. Do
povědomí širší veřejnosti se dostal
díky videoklipu k písni „Vogue”,
kterou nazpívala Madonna.

KULTURA BÁLŮ (BALLROOM
CULTURE) aneb „Vogue není jen
tanec, je to životní styl.”

Vogue hraje velkou roli v takzvané
Ballroom kultuře. Ballroom je
pojmenování pro afroamerickou a
latinskoamerickou LGBTQ+
subkulturu. Historie bálů sahá až do
roku 1862, kdy se v Harlemu v New
Yorku uskutečnil maškarní bál pro
queer lidi. Další záznamy již z 20.
století popisují bály nazývané „Drag
balls”, kde byly Drag Queens černé
pleti utlačovány a neměly šanci
získat výhru. Diskriminace na

bálech je vedla k tomu zorganizovat
vlastní černošský bál, ten se poprvé
údajně uskutečnil roku 1962.

Bálová scéna se dále rozvíjela, až se
ocitáme v 70. letech 20. století. V
těchto letech bylo téma LGBTQ+
komunity stále velké tabu. Stovky
mladých lidí, kteří se svým rodinám
svěřili se svou identitou nebo
sexuální orientací, se proto
setkávali s nepochopením rodičů a
často vyhazovem z domova. Se
životem na ulici se potom často
vypořádávali braním a prodáváním
omamných látek, prostitucí nebo
krádežemi. Pro tyto lidi začaly
vznikat takzvané „domy” (houses).
Domy provozují „matky” a „otcové”,
kteří se těchto lidí z ulice ujmou a
poskytnou jim zázemí, podporu,
lásku a otevřou jim dveře do bálové
scény.

Ballroom je prostředím, kde lidé
mohou dát prostor sebevyjádření a
mohou být tím, kým doopravdy
jsou. Na bálech se účastníci oblékají
do extravagantních rób, tématicky s
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jejich kategoriií. Jednotlivé domy
mezi sebou potom soutěží, získávají
trofeje a spolu s nimi i uznání a
status. Soutěží se v mnoha
kategoriích. Nejznámější z nich
jsou Molo, Reálnost, nebo právě
Vogue.

Dnes ballroom není pouze
záležitostí černošské queer
komunity, na bál může přijít
kdokoliv kdo kulturu respektuje.
Pokud se do toho tedy chcete pustit,
ať už jako účinkující nebo divák, je
důležité mít na paměti historii,
kontext a důvod vzniku ballroomu.

ZÁKLADY VOGUEU

V tomto tanečním stylu jde o
mrštné pohyby, pózy, práci rukou,
přesné úhly a linie ale taky
ženskost, ladnost a vaše
sebevědomí. Ve Vogueu existují tři
styly: Old Way, kde jde především o
přesnost a symetrii, New Way je
dynamičtější a vyžaduje větší
flexibilitu, a Vogue Fem, který je o
ženských pohybech a je nejvíce
populární.

5 ELEMENTŮ VOGUE FEM

Jedná se o pět prvků, které nechybí v žádném tanečním vystoupení. Jsou jimi:

1. Catwalk - přehnaná chůze modelek, boky se hýbou ze strany na stranu
2. Duckwalk - vykopávání nohou ve dřepu
3. Ruce - práce rukou
4. Podlaha - pohyby na podlaze
5. Dip - póza ve které se tanečník opírá rukama o zem, jednu nohu má pod

sebou, druhou ve vzduchu, vystrčený hrudník a zakloněnou hlavu

Dita Píšová

6



HOROSKOP

Vítejte u naší rubriky! Můžete se těšit na dvě části, v jedné jsme se

rozhodli jít tradiční cestou a tak uvidíte jednoduchou

charakteristiku vám dobře známých znamení! Ve druhé na vás čeká

odpověď na vaši dlouho kladenou otázku: Jaká jsem květina?

Karolína Rachová, Adéla Krtoušová
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Znamení
zvěrokruhu

Kozoroh

22.12. - 20.1.

Lidé narození ve
znamení

kozoroha jsou často velice
zdrženlivý, mívají jen pár dobrých
přátel a od ostatních si drží odstup.
Jde o přemýšlivé až zádumčivé lidi,
nejdůležitějšími znaky jsou však
jejich cílevědomost, spolehlivost a
touha po uznání.

Vodnář

21.1. - 20.2.

Vodnáři jsou
nejčastěji viděni

jako snílci a originální lidé, kteří se
nebojí jít proti davu. Pokud možno,
se snaží vyhýbat konfliktům. Jsou
laskaví, obětaví a tolerantní, často
také velice společenští s velkým
množstvím přátel.

Ryby

21.2. - 20.3.

Rybí znamení
reprezentuje

klidné a intuitivní jedince se sklony
ke snění. Ve společnosti se sice
raději drží stranou, ale vždy se snaží
pomoci, kde je zrovna potřeba.
Mívají velice silné názory, ale i tak
si většinou nechávají vlastní
myšlenky pro sebe.

Beran

21.3. - 20.4.

Berani jsou často
prezentováni

jako ambiciózní lidé s rozenou
vůdčí osobností. Bývají pro ně
typické odvážnost, rozhodnost,
spontánnost, otevřenost, upřímnost
a bezstarostnost. Často se kvůli své
prudké povaze stávají středem
konfliktů.
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Býk

21.4. - 21.5.

Pro býky je
charakteristické

být trpělivými a pracovitými
jedinci, klid a stabilita jsou pro ně
velice důležitými faktory. V zásadě
bývají velice tolerantní, spolehliví a
milí, zároveň jsou ale praktičtí a
rádi se obklopují hezkými věcmi.

Blíženci

22.5. - 21.6.

Jde o
intelektuálně

založené, vnímavé a přizpůsobivé
jedince. Často se o nich říká, že
mají mnoho tváří. Rádi zkoumají
názory ostatních a zajímají se o
filozofii. Žijí velice aktivně a mívají
mnoho zálib, i když u žádné
nezůstanou moc dlouho

Rak

22.6. - 22.7.

Raci bývají
emocionálně

založení a ovlivnitelní, na druhou
stranu mají vynikající analytické

schopnosti. Jsou často nevýbojní,
někdy až plaší. Velice si zakládají na
pocitu bezpečí a domova. V zásadě
jde o citlivé a milé jedince. Rodina
je pro ně velice důležitá, ať už jde o
pokrevní či zvolenou rodinu.

Lev

23.7. - 22.8.

Lvi jsou často
asociováni s rolí

vůdce či nějaké autority. Dokáží se
chovat charismaticky a
sebevědomě, i když pak mohou
lidem kolem připadat jako pyšní či
domýšliví. Bývají nesmírně
kreativní, nápadití a tvořiví

Panna

23.8. - 22.9.

Lidé narození ve
znamení panny

jsou pečliví, trpěliví a pracovití.
Mají logické uvažování a smysl pro
pořádek. Panny rády pomáhají
ostatním, i když jsou spíše realisté
než snílci. Mezi jejich negativní
vlastnosti patří perfekcionismus a
urážlivost.
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Váhy

23.9. - 23.10.

Váhy jsou
intelektuálně
založené a záleží

jim na spravedlnosti. Vždy se snaží
hledat kompromisy a zlatou střední
cestu. Tito lidé nemají v lásce
vulgární, neomalené a hlučné
chování, jsou většinou taktní,
poctiví a slušní

Štír

24.10. - 22.11.

Jde o velice
energické lidi se

silnou vůlí a vlastní hlavou.

Nezapomínají staré křivdy a občas
se zdají být příliš konfliktní. Mívají
velice přesnou intuici a bystrý
úsudek, díky čemuž dokáží rychle
analyzovat situaci a odhadnout
povahu lidí okolo.

Střelec

23.11. - 21.12.

Střelci jsou v
zásadě společenští, upovídaní a rádi
filozofují. Jejich upřímnost je občas
mylně zaměněna za netaktnost.
Často bývají netrpěliví a impulzivní.
Občas jednají dříve než myslí a
důsledky jejich činů je často
zaskočí, mívají sklony ke vznětlivost
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Květinový horoskop

Narcis (21.1. - 19.2.)

- Lidé narození ve znamení narcisu jsou klidní, soustředění a vytrvalí.
Spoléhají se především na sebe. Jsou chladní, praktičtí a nestabilní.

Pomněnka (20.2. - 20.3.)

- Lidé narození ve znamení pomněnky jsou milí, skromní, sentimentální,
citliví a melancholičtí. Bývají snadno ovlivnitelní. Často si pletou
skutečnost se snem.

Levandule (21.3. - 20.4.)

- Lidé narození ve znamení levandule mají hodně energie a dobré vůdčí
schopnosti. Jsou také odvážní a rozhodní. Bývají upřímní, přátelští a
optimističtí.

Vlčí mák (21.4. - 21.5.)

- Lidé narození ve znamení vlčího máku jsou dobrosrdeční a sympatičtí.
Mají veselou povahu a hodně půvabu. Bývají však zlomyslní, tvrdohlaví a
nedůvěřiví.

Tulipán (22.5. - 21.6.)
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- Lidé narození ve znamení tulipánu jsou ambiciózní, realističtí. Mají
silnou vůli a dobrou intuici. Jsou ale také nerozhodní, zvědaví, upovídaní
a neupřímní.

Kopretina (22.6. - 22.7.)

- Lidé narození ve znamení kopretiny jsou nevýbojní, plaší, inteligentní,
skromní a příliš druhým nevěří. Všude očekávají podraz a vše vidí v
nejčernějších barvách.

Slunečnice (23.7. - 23.8.)

- Lidé narození ve znamení slunečnice jsou optimističtí, odvážní, mají
veselou mysl a dobrou výřečnost. Také jsou ale lhostejní, leniví a
panovační.

Lilie (24.8. - 23.9.)

- Lidé narození ve znamení lilie jsou velmi hrdí, bystří a promýšlejí každé
svá rozhodnutí a jejich následky. Nesnášejí lež, pokrytectví, nevěru a
nedochvilnost.

Chryzantéma (24.9. - 23.10)

- Lidé narození ve znamení chryzantémy jsou neklidní, dobromyslní,
pravdomluvní. Zároveň jsou ale také tvrdohlaví, škodolibý, fanatičtí,
podezíraví a líní.

Leknín (24.10. - 22.11.)
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- Lidé narození ve znamení leknínu jsou nezávislí, energičtí a rozhodní.
Jsou to silné osobnosti. Často prožívají mučivé stavy mysli aniž by o tom
jejich okolí vědělo.

Růže (23.11. - 21.12)

- Lidé narození ve znamení růže jsou upřímní, nezávislí, optimističtí,
aktivní a společenští. Zpravidla nejdřív hovoří a jednají, a až potom
zvažují následky.

Hořec (22.12 - 20.1.)

- Lidé narození ve znamení hořce jsou houževnatí, zdrženliví, spolehliví a
mlčenliví. Jsou však také pedantní a velmi kritičtí. Nic nenechávají
náhodě.
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Technologie

Vážení čtenáři a čtenářky, jsme Kristina Fedoulová a Daniel
Podoliak a rozhodli jsme se napsat článek o technologiích. Je nám
totiž všem určitě známo, že technologie se stále vyvíjí, usnadňují
nám životy a jsou stále více naší součástí. Proto Vás s nimi chceme
seznámit, poučit Vás a sdělit jejich pozitiva a negativa.

Kristina a Daniel
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Umění umělé inteligence

Existuje mnoho programů pro vytváření uměleckých děl s umělou inteligencí,

včetně těch, které se týkají postupu generování obrazů na základě

matematických vzorců - algoritmů, které simulují tahy štětcem a další

malířské efekty a algoritmů umělé inteligence nebo hlubokého učení.

Umělci vytvářející umělou inteligenci nepíší algoritmy, které by se řídily

souborem pravidel, ale "učí se" specifickou estetiku analýzou tisíců obrázků.

Algoritmus se pak snaží vytvářet nové obrazy v souladu s naučenou estetikou.

Programu potom velmi pomáhá, když do daného příkazu anglicky vypíšete

podrobnosti, aby právě následně mohl co nejlépe zpracovat Váš požadavek.

Vše tohle zní složitě, že? Toho se však nebojte, je to v podstatě jednoduché,

pokud se nehrabete do hloubky a chcete si pouze něco vygenerovat. Vše, co

potřebujete, jsou internetové stránky s tímto programem. Ty však nejsou

ideální - většinou kvůli kvalitě a omezeným možnostem. Pak jsou tu jiné

programy, které jsou ze začátku zadarmo, ale poté si je musíte buďto

předplatit, nebo zakoupit následně kredity. Tyto programy však už disponují

více možnostmi jak upravit Vaše dílo nebo zlepšit jeho kvalitu.
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Všimli jste si něčeho zvláštního na tomto obrázku? Kým je vytvořený nebo v

čem je speciální?

Jak Vám úvodní odstavce mohly napovědět, toto dílo bylo vytvořeno samotnou

umělou inteligencí.

Jedním z prvních významných systémů umělé inteligence je AARON, který od

konce 60. let 20. století vyvíjel Harold Cohen. AARON je nejvýznamnějším

příkladem umělé inteligence v éře programování GOFAI, protože ke

generování technických obrazů používá přístup založený na symbolických

pravidlech. Cohen vyvinul AARON s cílem, aby bylo možné kódovat akt

kreslení. Ve své primitivní podobě vytvořil AARON jednoduché černobílé

kresby. Cohen později kresby dotvářel malbou. V průběhu let začal
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vyvíjet způsob, jak by AARON mohl také malovat. Cohen navrhl AARON tak,

aby maloval pomocí speciálních štětců a barev, které si program vybíral sám

bez Cohenova zprostředkování.

Několik programů využívá umělou inteligenci ke generování různých obrázků

na základě různých textových zadání. Patří mezi ně DALL-E od OpenAI,

Midjourney, StyleGAN a Stable Diffusion.

Jak na to pomocí Midjourney - návod

Tento obrázek byl

vygenerovaný programem

Midjourney. K tomuto

programu budete potřebovat

aplikaci Discord, který není

součástí aplikace. Po stáhnutí a

instalování si vytvoříte účet,

kde se následně připojíte k

samotnému serveru, který

naleznete na stránkách.

Jakmile se přidáte k této

komunitě, stačí si přečíst pravidla a poté s nimi souhlasit. Jelikož jste

neplacenými uživateli, máte omezený počet generování obrázků.
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Poté kliknete na jeden z kanálů určený pro nováčky a zde stačí zadat příkaz:

/imagine [vámi zadaný text v angličtině], a poté zmáčknout klávesu ENTER.

Příklad: /imagine fallen angel in disguise

Příklad složitějšího zadání: /imagine sunset, Bride and groom, heart shape, on

top of a balloons mountain, purple Tulip fields, hyper realistic, realistic depth,

photorealistic, ultra details, 8k, --ar 16:9

Až program dokončí zpracování, nabídne Vám ze čtyř vytvořených možností.

Těm můžete poté zlepšit kvalitu díky tlačítkům U1-U4 a nebo změnit jeden z

obrázku - pomocí V1-V4 si jeden zvolíte a pak se vygenerují čtyři nové obrázky

od vybraného základu.

Od této chvíle si budete muset poradit sami. Přeci, když vše vyzradím, málo z

Vás si to zkusí.

Nahradí umělá inteligence digitální umělce?

Někteří lidé předpovídají, že umělá inteligence jednoho dne zcela nahradí

umělce, ale je nepravděpodobné, že by se tak stalo brzy. Umělá inteligence je

sice schopna vytvářet technicky zdatná umělecká díla, ale zatím není schopna

vytvářet díla skutečně kreativní nebo inovativní. Osobně mně, člověku, co umí
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kreslit normálně, mi to připadá inovativní a velmi užitečné. Avšak chápu obavy

umělců. Koneckonců, z čeho poté vyžijí?

Daniel Podoliak

Nahrazují nás roboti?

Osobně si to zatím nemyslím, ale dá se říct, že jsme na nich čím dál tím více

závislí. Což samozřejmě není žádná novinka, ale obyčejně známý fakt. Tím

nechci říct, že to je zase úplně špatné a k ničemu (nechci vyzdvihovat tradiční

metody/způsob života). Například ve zdravotnictví nebo v dopravě rozhodně

můžeme ocenit pomoc technologií. Rozhodně i v každodenním životě a v

socializování - spojení s lidmi na druhém konci planety.

Zaujali mě tito roboti, kteří se až moc podobají lidem (Humanoidi):

1) První, asi ten nejznámější, robot je Pepper.
Je to 120 cm vysoký robot, který byl postavený
firmou So�Bank Robotics. Dokáže číst lidské
emoce jako například hněv a radost a chovat
se podle toho. Žádný jiný robot to neumí lépe.
Je v něm zabudovaných mnoho senzorů, a

proto umí vhodně reagovat například na tón hlasu nebo výrazy obličeje a další
neverbální podněty. Má sloužit jako humanoidní společník, který umí
komunikovat přirozeným a intuitivním způsobem. Ovládá se pomocí tabletu,
který má na hrudi. Myslím, že pro různé firmy to může být velice zajímavá
investice. Tito roboti už nahradili mnoho zaměstnanců v japonských
kavárnách a restauracích. Pracují třeba jako číšníci, kteří se o zákazníky
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zajímají a díky čtení emocí jim dokáží doporučit
jaký zákusek by si měli dát. Určitě je to lákadlo (a
pomoc), které zajistí restauracím více zákazníků.

2) Druhým, dle mého názoru, nejznámějším robotem, je ATLAS. Je vyvíjený
Americkou společností Boston Dynamics, která ještě spolupracuje s agenturou
DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). Je to dynamický robot,
který slouží jako záchranář. Má vyhledávat lidi v nouzi a i jim pomáhat. Tento
robot je ve vývinu už od roku 2013 a stále dostává nové funkce. Dokáže třeba
řídit auto, ale spadl na záda při otevírání dveří, takže je stále co vylepšovat. Na
internetu jsou s ním dohledatelná videa, na kterých tančí a nebo skáče
parkour. Tenhle robot za vysokou prodejní cenu určitě stojí, když pro něj máte
dobré využití.

3) Posledním zajímavým robotem, o kterém budu
psát, a určitě jste ho už někdy zaznamenali, je
Sophia. Byla poprvé veřejnosti představena v roce
2016 a objevila se v mnoha interviews, jako
například The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
a Good Morning Britain. Vybudovala si reputaci
sama a stala se z ní internetová senzace, hlavně
kvůli jejímu strašidelnému výroku, že vyhubí celé
lidstvo.

Jestli jste milovníkem vintage romantických filmů z 50. a 60. let dvacátého
století, tak Vám může připadat trochu povědomá. Bude to tím, že její obličej
byl inspirovaný obličejem slavné britské herečky Audrey Hepburn. No
uvidíme, čím nás tato robotka v budoucnu ještě překvapí.

Kristina Fedoulová
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Psychedelika

Vážené čtenářky a čtenáři,

ve své rubrice mám v plánu probírat historii, zajímavé osobnosti,
rizika a efekty týkající se psychoaktivních substancí. Pro lidi, které
téma zajímá více, samozřejmě doporučuji projít zdroje na konci
článku.

Jakub Noga
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Historie psychedelik

V prvním čísle bych rád začal ranou historií psychedelik. Podrobněji o LSD a
něco málo o lysohlávkách a meskalinu.

Raná historie

Rod houby Psilocybe (Lysohlávka) využívali domorodci v Evropě a Americe k
léčení a spirituálním oslavám již někdy okolo roku 4000 před naším
letopočtem.

Ve stejné době domorodé kmeny Mezoameriky používaly zase látku meskalin,
získanou z rostliny peyotl a kaktusu San Pedro. V dnešní době je kvůli své ceně
čistý meskalin poměrně vzácný, ale dva kmeny v Mexiku ho stále nábožensky
používájí.

Aztékové pojídali psychoaktivní houby, které nazývali Teotlnanáctl, houby
bohů. Nejvíce byly používány při různých sociálních akcích a obřadech
mocnějšími členy komunity.

Španělští misionáři psali o přesné konzumaci hub. Před pozřením se pila
čokoláda a samotné houby se jedly s medem.

To vše však časem skončilo. Katoličtí dobyvatelé
zakazovali mnoho původních tradic, a tak se většina z
nich do dneška nedochovala.

Historie LSD
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Albert Hofmann, švýcarský vědec, v roce 1938 poprvé syntetizoval látku LSD.
První známý experiment však proběhl až o 5 let později, 19. dubna 1943.

„19/4/43 16:20: 0,5 cc vodného roztoku obsahujíc tartrát diethylamidu o
koncentraci 1/2 promile = 0,25 mg tartrátu. Pozřeno orálně. (ekvivalent 250
mikrogramů, pozn. red.)

(…) Musel jsem bojovat sám se sebou, abych mluvil inteligentně. Požádal jsem
svého laboranta, který byl o experimentu informován, aby mě zavezl domu. Jel
jsem na bicyklu. (…) Všechno v mém zorném poli se vlnilo a kroutilo jako v
křivém zrcadle. Měl jsem pocit, že se nemůžeme hnout z místa. Nicméně
laborant mi sdělil, že cestujeme velice rychle.

(…) Mé okolí teď začalo nabývat mnohem grotesknějších a hrůznějších tvarů.
(…) Ženu, která vstoupila do místnosti a přinesla mi mléko, jsem vzácně poznal
– během večera jsem vypil více než dva litry. Nebyla to paní R., ale spíše zlá a
zákeřná čarodějnice s barevnou maskou.

(…) Nyní jsem se zase kousek po kousku mohl začít bavit hrou barev a tvarů,
která se odvíjela před mýma zavřenýma očima…

Z knihy Alberta Hofmanna, LSD mé nezvedené dítě
(upraveno)

Popis Alberta Hofmanna o jeho první zkušenosti se svým výtvorem jde
zadarmo lehce najít na internetu. Stejně tak lze vyhledat rizika dávkování,
specifické popisy efektů této drogy a podobné.

Koneckonců tedy LSD může zlepšit den nebo vás donutit si uvědomit, co je v
životě důležité, ale špatné prostředí a lidé okolo mohou způsobit vskutku to
nejhorší, co vás, kdy napadlo.

Zdroje: Ancient Origins: Teotlnanácatl, Wikipedia - Aztec use of entheogens, Wikipedia - Mescaline,
Wikipedia - Psilocybin mushroom, Wikipedia - History of lysergic acid diethylamide, Wikipedia -
Albert Hofmann, Psychonautwiki - Psychedelics, Hofmann Albert (1979) - LSD – My problem child

s
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TVŮRCI JINÉHO SVĚTA

Milé čtenářky, milí čtenáři,

vítám Vás u čtení, které věřím, že bude neobyčejné a obohatí Váš
každodenní život! Každý z nás by se někdy rád odpoutal od
neustálého napětí, stresu společnosti a chaosu dnešního světa. Jak
to ale udělat? Mám pro Vás jeden návrh!

Jednou z možností je začíst se. Začíst se do knihy, která Vás vtáhne
do děje, vtáhne do světa, ve kterém neexistují problémy globálního
oteplování, Covidu nebo války na Ukrajině. Vtáhne Vás do světa, ve
kterém je vše jiné.

A v této rubrice se dozvíte, kdo vlastně tento svět vytváří! Kdo stojí
za tím, že alespoň na chvíli můžeme utéct z reality a přenést se do
fantazie? Ano, jsou to autoři - tvůrci jiného světa! V této rubrice
budete mít možnost dozvědět se pár informací o vskutku
zajímavých autorech nové doby a co pro nás představují jejich díla.
Přeji Vám nevšední zážitek a pohodové čtení!

NICOLE THER
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John Green

O autorovi: John Green je již
několik let světoznámým a velice
oblíbeným spisovatelem young adult
a literatury pro mladé. Tento
zajímavý autor se narodil ve městě
Indianapolis ve Spojených státech
amerických. Jeho kariéra dosáhla
prvního úspěchu v roce 2006 napsáním knihy Hledání
Aljašky. Jeho životním povoláním není pouze psát dobrodružné, velmi pěkně
zpracované a dechberoucí příběhy, ale věnuje se také bloggerství, herectví,
literární kritice, zpěvu, televizní režii nebo učení dějepisu.

Hledání Aljašky: (Looking for Alaska)

Jak již bylo řečeno, Hledání Aljašky je prvním románem
amerického autora Johna Greena. Tento příběh se
především zaměřuje na podstatu života a smrti. Hlavní
postavou je zvláštní, nesmělý chlapec Miles Halter, jehož
zálibou je hledání posledních slov slavných osob. Odejde z
Floridy a od svých rodičů studovat internátní střední školu
Culver Creek v Alabamě. V internátní škole pozná krásnou,
nespoutanou dívku jménem Aljaška Youngová, která skrývá
spoustu tajemství a záhad. V románu můžeme pozorovat i
vznikající city Milese Haltera k této neobyčejné dívce.

V tomto díle čtenář projde psychologickým vývojem obou
postav a každý si z příběhu odnese to své. Tato kniha byla zařazena mezi TOP
10 nejlepších pro dospívající čtenáře a byla oceněna i mnohými rodiči. V roce
2019 byl podle tohoto příběhu natočen i seriál.

Hvězdy nám nepřály: (The fault in our Stars)

25



Toto dílo bylo vydáno v lednu roku 2012. Děj se odehrává
v Indianě. Šestnáctiletá Hazel Grace Lancaster trpí
rakovinou štítné žlázy, která se jí rozšířila do plic. Hazel
musí, z donucení své matky, povinně docházet na
konzultace do podpůrné skupiny, aby se psychicky
vyrovnala se svou nemocí. Na jednom setkání však pozná
Augusta Waterse, bývalého hráče basketbalu, který se
také v minulosti potýkal s rakovinou a na sezení se
objevuje pro podporu kamaráda Izáka. Poté, co se lépe
poznají, si dají navzájem přečíst jejich oblíbené
knihy. Hazel dává Augustovi „Císařský neduh”. Vždy
o této knize hodně polemizovala. Hlavní postava
Anna také trpí rakovinou stejného druhu jako Hazel. Její příběh však končí v
půlce věty.

Hazel s Augustem společně tedy začínají plánovat, jak toto tajemství Anny,
dívky z knihy, odhalit a rozhodnou se autora Petera van Houtena dokonce
osobně navštívit v Amsterdamu. Přes veškerá rizika a lékařské prohlídky se
přece jenom oběma hlavním hrdinům podaří odcestovat. V Amsterdamu je
čeká plno hezkých chvil, ale také velmi zdrcující a zklamané zjištění, které
obrátí jejich životy vzhůru nohama. V této knize můžeme pozorovat
romantickou linii lásky mezi dospívajícími, ale také velmi drsnou stránku
zákeřné nemoci. Tato kniha se také dočkala filmového zpracování, a dokonce
si v ní sám autor zahrál jednu z vedlejších rolí

Papírová města:  (Paper Towns)

Pro napsání této knihy se John Green osobně inspiroval
především svými zkušenostmi a poznatky o existenci
„papírových měst”, které získal během putování po Jižní
Dakotě. Papírová města jsou v reálném světě smyšlená
města, která se zakreslují do map, aby se zabránilo jejich
falšování. Autor se ve stejnojmenné knize této
problematice hodně věnuje.

26



Hlavnímu hrdinovi Quentinovi se jednoho dne ztratí jeho kamarádka,
sousedka a láska z dětství Margo Roth Spiegelmanová. Není to však poprvé, co
Margo takto utíkala z domu, ale tentokrát na tom Quentin a jeho přátelé vidí
něco podezřelého a postupem času nalézají indicie, které jim Margo
zanechala. Speciálně tedy Quentinovi, protože údajně jedině on dokáže přijít
na to, kde se Margo Roth Spiegelmanová nachází. V žebříčku bestsellerů
dětských knih listu The New York Times debutovalo dílo na 5. místě a v roce
2009 získalo ocenění Edgar Award za nejlepší román pro mládež.

Dalšími příklady velice oblíbených knih tohoto autora by také mohly být
„Příliš mnoho Kateřin”, „Jedna želva za druhou” nebo „Sněží, sněží…”.

Jak jsem psala již výše, John Green se nevěnuje pouze psaní obdivuhodných
příběhů, ale jeho popularita velice rychle vzrostla i na YouTube. V roce 2007
založil se svým bratrem YouTube kanál věnující se především oblastem
humanitních a přírodních věd, literatury nebo dějepisu. Green je, díky
osobitému hlasu, považován za spouštěče významného obratu v literatuře pro
mládež. Jeho knihy mají psychologicky a velmi reálně zpracované postavy i
prostředí a díky tomu na každého čtenáře mohou působit velmi osobním
dojmem. Můžeme tak knihy od tohoto amerického autora, v nichž je možné
najít vybroušené dialogy, nedokonalé dospělé vzory, neopětovanou lásku a
jeden či víc srdceryvných zvratů, označit jako nastolení nové zlaté éry
současné realistické literatury pro mládež.
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Od nás pro nás

„Bezpečný sex neexistuje!“

„Fňuk, fňuk, udělala jsem psí kusy, abych to dotáhla až na olympiádu,
vydělávám hromadu peněz a mám nervy, litujte mě!“

„Manželky, které nekladou otázky, jsou pokladem. Važte si jich!“

Toto je jen pár vybraných výroků politiků, celebrit a odborníků, které nás
přiměly začít s rubrikou Od nás pro nás. Tihle „odborníci“ jsou staří lidé,
kteří si nedokáží svět a život v dnešní době jakožto náctiletí ani
představit, natož aby nám uměli poradit, nebo dokonce byli vzorem.
Proto jsme si dali za cíl zpracovat zde témata, která společnost považuje
za tabu, i přes to, že jsou součástí našich každodenních životů. Na rozdíl
od výše zmiňovaných odborníků na ně ale chceme nahlížet jinak – z
pohledu mladých pro mladé; od nás pro nás.

Zároveň bychom rádi uvedli, že tato rubrika a její tvůrci jsou safe space
pro všechny. V případě, že byste měli cokoli na srdci nebo jakýkoliv
nápad na téma, které by si zde zasloužilo své místo, nebojte se nám
napsat na Instagram (@smutenkovesmutno a @_straycat_), popřípadě
zcela anonymně kontaktovat Instagram naší poradny (@sskk.poradna).
Aby se přiznání dostala k nám, stačí k nim připsat název naší rubriky a
my vás s radostí vyslechneme, popřípadě se k přiznáním vyjádříme v
příštím vydání časopisu!

Kai a Raven
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Mentální zdraví v zimě aneb někdy je lepší mlčet

Vstávání do tmy, dlouhé večery,
mráz. Známe to všichni. Zima nám
svým charakteristickým způsobem
dává najevo, že je znovu připravena
vytáhnout své drápy. S úbytkem
slunečních paprsků naopak přibývá
smutných dnů a je jen na každém z
nás, jak se s nimi vypořádáme.
Zima totiž není období těžké jen
pro naše tělo, ale také pro naši mysl,
a i proto se v jejím průběhu
můžeme častěji setkat s různými
stereotypy a nevhodnými komentáři
o duševním zdraví. Lidé, ať už
mentálně nemocní, nebo ti, kteří si
zrovna procházejí těžkým obdobím
z jakéhokoli jiného důvodu, se ve
většině případů nevyhnou určitým
frázím, které jejich autor sice
považuje za vyjádření podpory, ale
vzhledem k nedostatku vlastních
zkušeností s podobnými problémy
nevyzní přesně tak, jak bylo
původně zamýšleno. Osobně jsem
nedávno slyšel jeden takový pěkný
výrok:

„Vždyť se nic neděje, mohlo by to
být daleko horší!“

Tato věta, ideálně ještě s dodatkem
o hladovějících dětech v Africe, je
sice ve většině případech skutečně
pravdivá, ale mezi ideální formu
podpory jistě nepatří. V momentě,
kdy se v životě člověka objeví
nějaký problém, je pro něj
nejdůležitější a nejbolestivější
právě on, nikoli to, co se odehrává
na druhé straně světa, ať už je to
jakkoli závažné.

Existují samozřejmě takoví jedinci,
kterým pomyšlení na to, že by jejich
situace mohla být ještě závažnější,
může ulevit, ale i přesto bych
zrovna tuto větu nepoužil, pokud
bych chtěl podpořit někoho, kdo na
tom není dobře. Přítomnost jiných
problémů přeci neznamená, že naše
vlastní jsou o něco méně validní a
neměli bychom je řešit.

„Všichni jsme občas smutní,
každý má tak trochu
ADHD/OCD/dosaďte si
libovolnou poruchu!“
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Tento a podobné výroky kromě
toho, že nijak nepomůžou a
nepodpoří, hlavně neskutečně
zlehčují prožívání těch, kteří
opravdu žijí s mentálními problémy.
Ve skutečnosti totiž nelze srovnávat
to, že každý se někdy po těžkém dni
ve škole nedokáže soustředit na
další povinnosti s tím, jak funguje
mysl člověka s ADHD, popřípadě
jinou poruchou neurodiverzního
spektra. Ani to, že jsme občas
smutní, nemůžeme přirovnávat ke
skutečné depresi, kdy je pro
nemocného často těžké i vůbec vstát
z postele. Proto není ideální
podobné věci říkat nikomu, ať už je
duševně nemocný, nebo ne.

„To tě přejde!“

Možná ano. Je opravdu možné, že v
některých případech, je nynější stav
pouze přechodný. I přesto ale
většinou nepřejde sám od sebe, bez
snahy a práce člověka. I proto
taková reakce není ideální, někteří
by ji mohli vnímat dokonce jako
zlehčování problému, což jistě
nikdo z nás nechce, obzvláště když
si člověk, kterému se snažíme
nabídnout naši podporu, vybral

zrovna nás a rozhodl se se svěřit s
něčím velice osobním a bolestivým.

Ale abychom článek nekončili takto
negativně, rád bych Vám nabídl
malou radu – je tu totiž mnoho věcí,
které se dají říci místo výše
zmiňovaných vět. To, co daný
člověk potřebuje slyšet, je ale velice
individuální, a proto není lepší
řešení, než se ho v klidu zeptat a
poté mu nabídnout podporu, jakou
si sám přeje, pokud je to v našich
silách. Samozřejmě je v pořádku si
nevědět rady, nikdo z nás není
psycholog, a proto je normální v
některých situacích neznat správná
slova nebo činy.

Zároveň je také důležité myslet na
sebe. I přes to, že se jistě snažíme
pomoci našim přátelům a blízkým,
existují hranice, které by si každý z
nás měl umět nastavit, aby se tato
pomoc neobrátila proti nám a
našemu vlastnímu zdraví a pohodě.
Tomu i dalším typům, jak se starat
o svoje mentální zdraví nejen v
zimě, se věnuje následující článek
naší rubriky.

Raven
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Mentální zdraví v zimě aneb help yourself

Přišel podzim! Všude barevné

listy, konečně je čas na horké

čokolády, dlouhé šály, procházky

a studené večery doma u filmu.

To zní jako sen. Pro hodně z nás

je však podzim obávaným časem,

jelikož spolu s klesající teplotou

klesá i naše nálada. Nikdo

pořádně neví proč, nebo jak

vůbec tyto “stavy” nazvat, natož

jak si s nimi poradit. A tak nás

tyhle smutné dny většinou na

plné čáře převálcují. Já jsem

nasbírala pár tipů - triků, které

by mohly třeba někomu z těhle

smutků pomoct.

První, co bych doporučila obecně

všem, jsou vitamíny. Jelikož takové

ty smutné přepadovky jsou

častokrát způsobené náhlým

nedostatkem slunce, první co třeba

já osobně kupuji jako první když už

cítím podzim, je vitamin D. 90%

vitaminu D dostáváme ze slunce,

těch zbylých 10% pak z jídla. V

česku je však v průměru za rok je 62

slunečných dnů. Což je sakra málo

a proto není překvapením, že až

95% čechů trpí nedostatkem.

Nedostatek tohoto vitaminu

způsobuje právě zvýšenou únavu,

sníženou obranyschopnost

organismu a také větší sklon k

psychickým poruchám. Dále také

například zvýšenou bolest svalů a

kostí a větší kazivost zubů. Další,

které bych určitě doporučila jsou

vitamíny ze skupiny B-komplex. To

je skupina 8 vitaminu jejich vliv je v
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našem organismu úzce provázán.

Nedostatek těchto vitamínů se

projevuje nespavostí, bolestmi

hlavy, nechutenstvím nebo třeba

špatným soustředěním. Takže moje

první rada zní, najděte nejbližší

lékárnu a vemte vitamíny útokem!

Další, co je taková samozřejmost je

dostatek spánku. Se začátkem školy

a povinnostmi, které se najednou s

podzimem vynořily, vím, že těch 8

hodin nezní úplně reálně. Spánková

deprivace ale není taková sranda a

rozhodně to není nic, čím bychom

se měli chlubit. A ne, to, že si dám

za den o pár hrnků kávy víc než

normálně, taky není řešení. Pojďme

si tedy shrnout taková základní

fakta. Spánek potřebujeme k životu

stejně jako jídlo nebo vzduch.

Během spánku se obnovuje

hormonální rovnováha, mozek

vytváří nová spojení. S nedostatkem

spánku tedy můžete pozorovat

neschopnost zapamatovávání si

nových informací a ruku v ruce s

tím jde zhoršená koncentrace.

Během spánku náš imunitní systém

produkuje látky, které pomáhají

bojovat s viry a bakteriemi.

Nedostatek spánku tedy logicky

vede k tomu, že imunitní systém

není schopen tyto látky vytvářet v

dostatečném množství. Proto jsme

častěji nemocní a nebo se s

nemocemi pereme dlouho.

Spánková deprivace také může vést

k srdečním problémům, zhoršené

tvorbě hormonů a tak dále a tak

dále. Takže chlubení se, jak málo

jste toho naspali, rozhodně není

žádné hrdinství a spánek jako

takový rozhodně nemůžete obejít

kofeinem nebo jinými stimulanty.

Takových 7-9 hodin kvalitního

spánku by mělo být pravidlo.

Pořádný spánek můžeme ovlivnit

spoustou věcí, jako například

modrý světlem z našich mobilů,

těžkými jídly před spaním nebo

třeba spink během dne. Na ty pozor.

Další na řadě jsou procházky.

Známe to, čerstvý vzduch a pohyb,

ty můžou rapidně pomoct se

zlepšením naší nálady. Při chůzi se

samozřejmě zvyšuje přísun kyslíku

a pravidelná chůze také podporuje

spojení mezi buňkami v mozku a

snižuje odumírání mozkové tkáně.

Procházky jdou ruku v ruce se
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spánkem, jelikož zvyšují například

hladinu serotoninu i jiných

hormonů, které regulují spánkové

cykly, pomáhají usnout a spánek

během noci i udržet. Proto, děcka,

choďte na procházky.

A takový poslední tip, co bych zde

ráda zmínila, se týká

infračerveného světla. Sama moc

dobře vím, že to je drahá hračka,

momentálně ale zažívá rapidní

vzestup a má spousty benefitů, díky

kterým by infračervené světlo stálo

za zkoušku. Jak už jsme si řekli,

podzimní a zimní smutny často

pramení z nedostatku světla ale i uv

záření. Jako prevenci proti

například sezonním depresím lidé

často využívají terapie světlem -

fotobiomodulace. A právě

infračervené světlo je v tomto

ohledu velmi účinné. Studie

dokonce zjistila, že používání

infračerveného světla snižuje riziko

vzniku depresivních poruch až o

50%. Infračervené záření také

pomáhá v celkovém prokrvení

mozku a tím může docházet k

vyrovnání nerovnováhy, která stojí

za depresivními a úzkostlivými

stavy. infračervené světlo má

spoustu dalších benefitů i mimo

mentální zdraví, o těch ale jindy.

Na závěr bych chtěla dodat, že

nějaké poklesy nálad a smutky

keré se studenými dny přichází,

nejsou deprese a tipy, které jsem

výše zmínila, nejsou zaručeným

lékem. Pokud se opravdu necítíte

dobře, raději vyhledejte pomoc

odborníků, kteří se na tuto

problematiku zaměřují. Některé

pojišťovny dokonce plně hradí

sezení u terapeutů a psychologů a

také můžete využít naší školní

psycholožky. Hlavně se nebojte

říct si o pomoc.

Kai
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Poradna

Zdravíme Vás, studenti a studentky SŠKK!

Tímto představujeme naší školní poradnu, kam můžete anonymně
psát, co Vás trápí, Vaše dotazy a jiná přiznání, drby a komentáře.

Jsme tu tři ze třídy K3: Max, Lav a Míša. Ujali jsme se poradny
proto, že se v dramatu vyžíváme, ale zároveň rádi pomůžeme lidem s
jejich vážnějšími problémy.

Pokud Vám chybělo Bravíčko a podobné časopisy našeho mládí, od
toho jsme tu právě my!

Chcete nám napsat?

Či jen ze zvědavosti sledovat instagramový účet?

Můžete tak učinit zde: @sskk.poradna
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Podle mého je skvělý začátek si
vůbec uvědomit, že těmito
myšlenkami trpíš a začít si hledat tu
správnou pomoc, takže jsme moc
rádi, že jsi napsal/a/i!

Já osobně jsem internalizovanou
homofobii pocítíla jen jednou v
životě, a to tehdy, kdy jsem si
poprvé uvědomovala svou odlišnost
od okolní společnosti. Až poté, co
jsem se začala angažovat na
sociálních sítích v LGBT+ kruzích,
jsem poznala, jak moc je mi tato
komunita blízká, a jak moc se v ní
cítím pohodlně a volně.

Proto je za mě důležité si tuto
komunitu najít, ať už na internetu,
ve své skupině kamarádů, ve škole,
či jinde. Poté bude třeba
zapřemýšlet, proč se takto cítíš: v
jakém prostředí jsi vyrůstal/a/i? Jaké
názory jsi často slýchal/a/i?

Je také možné, že si svou nejistotu
ohledně toho, jak s tímto nově
objeveným problémem naložit a jak
postupovat dále, vykládáš jako
nenávist k samotné identitě. Už jen
proces oznamování svého nového já

rodičům, ve škole, práci atd., je
unavující; můžeš si tak vybudovat
nechuť k tomuto procesu, ne k
identitě jako takové.

Doufám, že má odpověď byla
alespoň trochu nápomocná. Hlavně
si pamatuj, že v tomto problému
nejsi jediný/á/í.

Max <3

Za sebe bych dodala, že mi asi
nejvíce pomohlo respektovat své
pocity, naslouchat sama sobě a také
třeba hledat na internetu různé
podpůrné skupiny či články s queer
lidmi, kteří se cítí podobně jako já.
Je to vážně osvobozující pocit
zjistit, že to, co cítíš má třeba
nějaký název a že v tom nejsi
sám/a/sami.

Zároveň je i důležité to, jakými
lidmi se obklopuješ v reálném světě,
protože pokud se kvůli nim cítíš
jako že se tvé pocity a identita
nepočítají nebo že je s tebou ‚‚něco
v nepořádku”, tak by bylo dobré si
zkusit najít nějaké lidi, se kterými
se budeš cítit sám/a/sami sebou a
nebudeš se pro nikoho muset
měnit/schovávat své pravé já.
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Nezapomeň, že tvé pocity jsou
naprosto normální a validní.

Pokud bys měl/a/i nějaké další
dotazy nebo sis chtěl/a/i s někým
jen popovídat, tak jsme tu pro tebe.

Posílám hodně síly a pevně věřím,
že to bude lepší!!

Lav !!

Rozhodně souhlasím. Určitě nejsi
jediná na této škole, kdo má tyto
problémy a toto téma celkově by
mělo být více probírané a nemělo by
kolem něj být takové stigma. Určitě
bychom to mohli zkusit nadnést na
studentské radě, a snad by se s tím
dalo něco dělat, jelikož je to
naprosto validní důvod pro
případnou omluvu z výuky nebo
absenci na několik dní.

Lav !!

Jak už Lav zmínila, bolestivá
menstruace trápí mnohé z nás a
mělo by být samozřejmostí, aby
studenti měli více osobních důvodů
pro tuto příležitost. Kromě jiného
se ani nedovede takový student
během dne pořádně soustředit na

výuku, nemá tedy smysl se ve škole
trápit jen kvůli strachu z vysoké
absence. Tento problém by se měl
přednést třídním zástupcům, aby se
to dále řešilo na studentské radě.
Menstruace rozhodně není téma,
které by mělo být tabuizované.

Míša

Stres ze školy je nám všem hodně
blízký, zvlášť, pokud nově
nastupuješ na střední školu. Mohu
ti dát osobní rady pouze z mých
necelých tří let na střední, z
maturitního ročníku mám totiž
sama strach. Otázku souborných
zkoušek probereme podrobněji v
následujícím dotazu, ale ve zkratce

Má největší rada je dělat si
přehledné a pečlivé poznámky,
hlavně z maturitních předmětů a
témat na souborné zkoušky. Dávejte
také pozor na hodinách a dělejte
všechny úkoly včas, protože potom
máte akorát zbytečné problémy,
způsobené Vaší leností.

Časem uchopíte, co všechno si
můžete dovolit, co Vám naopak
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neprojde, a na co si dávat největší
pozor. Celkově bych řekla, že tahle
škola je velmi v pohodě, co se
náročnosti týče, pokud to tu úplně
neodfláknete, takže není třeba se
stresovat.

Max <3

Zápisky jsou na této škole opravdu
důležité, takže je také doporučuji
nepodceňovat a snažit se co nejvíce
soustředit o hodinách, pak se vám
to opravdu bude hodit. A i když
vím, jak těžké je občas chodit do
školy, tak byste tam opravdu měli
chodit co nejvíce a nepodceňovat
absence, protože pak je fakt těžké to
zameškané učivo dohánět a na této
škole se vysoká absence bere dost
vážně a je lepší se snažit během
školního roku, než pak dělat
komisionální nebo souborné
zkoušky na několik pokusů.

Vím, že to může znít děsivě a to
učivo se zdá náročné, ale pokud se
budete pořádně připravovat na testy
a zkoušky, tak to určitě zvládnete
levou zadní a pak to pro vás bude
jednodušší a nebudete z toho tak
vystresovaní.

Lav !!

Konečně se dostáváme k palčivému
dotazu, který zajisté zajímá mnoho
studentů.

Nejdůležitější je přípravu
nepodcenit, či neoddalovat jen
proto, že jste z toho vystresovaní. Já
se pomalu začala učit kolem nového
roku a to tím, že jsem si přepsala
všechny potřebné zápisky do
jednoho „souborkového“ sešitu
(nejlépe A4). Osobně mi přepisování
informací hrozně pomáhá v
samotném učení. A pak hurá do
podtrhávání a používání hezkých
barviček - tím si v textu uděláte
pořádek.

Až budete mít přepsáno, noste si
sešit s sebou pro každou příležitost
a kdykoliv budete mít trochu
volného času si v něm zalistujte.
Důležité je si látku neustále
opakovat a připomínat, aby Vám v
té hlavě zůstala.

Studujte k vážné hudbě, lo-fi
playlistu, ale hlavně k něčemu, co
Vás nebude rozptylovat. Pamatujte
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také na to, že nemusíte umět vše do
detailů, na samotné zkoušce máte
jen dvacet minut.

Max <3

Řekla bych, že toto je velmi
individuální a každý člověk má jiné
taktiky a způsoby učení, které se mu
nejvíce osvědčily, takže bych být
vámi začala tak, že se zamyslím nad
tím, jaký styl učení mi nejvíce
pomáhá a tím bych se potom řídila.

Mně například nejvíce pomohlo vzít
si své zápisky z prváku a druháku a
ty jsem si potom přehledně
přepisovala do Wordu, ale Google
Disk je také skvělý, pokud nemáte
předplacené Microso� Officy. Ze
sešitu jsem si vypisovala jen to
nejdůležitější, zbytečné detaily,
které jsem věděla, že nebudu muset
říkat, jsem samozřejmě vynechala.
Pak jsem si to celé vytiskla a doma
jsem si to opakovala a přeříkávala,
abych na nic nezapomněla a také
jsem měla uložený soubor v
telefonu, abych si to mohla
opakovat třeba i cestou do školy a
pak když jsem čekala na samotné
zkoušky.

Před zkouškami máte i dva dny
studijního volna, které jsem využila
hlavně na celkové zopakování

celého učiva a přípravu na to, jak
samotná zkouška bude probíhat,
abych toho stihla za těch dvacet
minut co nejvíc a nic důležitého
nevynechala.

Taky bych ve zbylém čase
doporučila podívat se i na básnické
a jazykové prostředky, protože tam
budete muset dělat i analýzu textu,
tak to je také důležité nepodcenit!!

Věřím, že když se začnete
připravovat tak, abyste se všechno
stihli naučit, budete mít dobré
zápisky a budete připraveni na
všechny aspekty zkoušky, tak
nebudete tak ve stresu a to se
opravdu vyplatí. Není to nic těžkého
a kdybyste nevěděli, tak vám
samozřejmě paní učitelka zkusí
napovědět a pak se od toho můžete
odrazit, hlavní je vědět ty základy.

Všem držím palce a kdybyste měli
ještě nějaké dotazy týkající se
souborek, tak víte na koho se
obrátit! :)

Lav !!

Jak tady už bylo řečeno, zápisky
jsou klíčová věc. Mně docela
pomohlo učit se ještě s dalším
spolužákem, lépe se to pamatuje,
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když jste na to dva. Já jsem třeba
udělala tu chybu, že jsem si nevedla
dostatečné zápisky v prváku. Bylo
pak složité si zápisky dohánět ale i
tak, když začnete s předstihem, dá
se to dohnat.

Hlavně se moc nestresujte, pokud
se aspoň trochu na každou z otázek
podíváte, zvládnete teoretickou
část. Nepodceňte ani přípravu na
práci s textem, ve zkoušce tvoří také
velmi důležitou část, kterou když
nezvládnete, souborky jste
neudělali. Učte se básnické
prostředky, v pracovním sešitu je
spousta textu na kterém lze
trénovat. Dávejte pozor v hodinách,
a i když vás rozebírání textu nemusí
bavit, podívejte se na to a
nezanedbávejte přípravu.

Míša

Návštěva terapeuta je vždy
stresující, zvláště, jestli k němu jdeš
poprvé. U naší školní psycholožky
jsem nebyla, ale pokud Ti nebude
vyhovovat, nic se neděje. Najít si
nového, ať už online, či prezenčně,
není zas tak obtížné a častokrát se

vejdeš zhruba do sedmi stovek.
Česká scéna psychologů není ta
nejlepší a je to velká škoda, ale jsem
si jistá, že se Ti přece jen nějakého
povede časem sehnat, nevzdávej to!

Max <3

Samozřejmě chápu, že škola dokáže
být opravdu náročná, ještě když
zápasíš s psychickými problémy, a
proto je důležité mimo školu mít
čas a prostor i pro sebe a své zdraví.
Kromě pomoci druhých je nezbytná
i péče sám o sebe a dostatek
spánku.

Jinak ti můžu poradit zajít za paní
ředitelkou a domluvit si sezení u
naší školní psycholožky a uvidíš, jak
ti bude vyhovovat nebo si zkusit
najít jiného psychologa, který by
vyhovoval tvým požadavkům a
představám. Jestli jsi toto už
zkoušel/a/i, tak ti mohu ještě
doporučit linku důvěry, kde mají k
dispozici i chat a mohou ti dále
poradit, co by se v této situaci dalo
dělat. Také existují různé podpůrné
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skupiny a fóra, tak kdyžtak můžeš
zkusit napsat i tam a nebo se můžeš
svěřit i svým kamarádům. V
neposlední řadě se samozřejmě
můžeš obrátit i na své rodiče a
nejbližší, kteří by ti také mohli
poradit, co by se dalo dělat, aby ses
cítil/a/i lépe a mohli by třeba napsat
paní ředitelce nebo někomu z
učitelů, aby lépe pochopili tvou
situaci.

K pravidlům docházky se asi
nemůžeme úplně vyjadřovat, každá
škola to má nastavené jinak a
uznávám, že naše to má nastavené
poněkud přísně, ale samozřejmě to
má svůj důvod. Bohužel se s tím
nedá nic moc dělat a chápu, že to
může být stresující, ale na druhou
stranu, čím míň zameškaných hodin
budeme mít, tím víc se toho
naučíme a vážně se nám to bude
hodit k souborným a maturitním
zkouškám.

Opravdu doufám, že ti rady alespoň
trochu pomohly a že se ti podaří
najít nějaký způsob, kterým si třeba
školu můžeš zpříjemnit a budeš se
moct cítit alespoň trochu lépe. Přeji
ti mnoho síly a věřím, že to
zvládneš.

Pokud by sis chtěl/a/i někdy
popovídat více, tak jsme tu pro tebe,

neboj se nám napsat. Nejsi na to
sám/a/i!!

Lav !!

Vím, že je to velmi jednoduchá
odpověď, ale Duolingo se vážně
vyplatí, pokud jsi ochotný/á/í studiu
věnovat alespoň pár minut denně.
Appka je zdarma, naučí tě základy
vcelku rychle a má několik
interaktivních způsobů učení.

Kromě toho bych zvláště u
angličtiny doporučila koukat na
seriály/filmy/videa na youtube v
angličtině, nejdříve s titulkami,
abys pochopil/a/i určité fráze.
Postupně toho pochytíš opravdu
spoustu, s výhodou toho, že budeš
poslouchat, jak mluví „běžní lidé“,
narozdíl od častokrát robotické
mluvy z učebnic.

Takovým trošku tahákem je, že ti
pak jazyk bude připadat
automatický/ instinktivní, bez toho,
aniž bys znal/a/i jeho pravidla.

Max <3
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Já sama také bojovala s
angličtinou… Naši učitelé ti určitě
rádi se vším pomohou (pokud si o
pomoc řekneš). Možností jsou i
konzultační hodiny, který má každý
profesor na stránkách školy. Zkus se
před hodinou na danou látku z
minula ještě podívat a zopakovat si
učivo. Uč se hlavně slovíčka,
nepravidelná slovesa… Je fajn si je
barevně označit a každé slovíčko si
spojit s nějakou barvou. Papíry z
hodiny, co dostaneš od učitele si
zakládej do šanonu, aby si měl vše
při ruce když by bylo třeba.

Jak už psala Maxie, filmy, youtube
videa atd. jsou fajn věc, důležité je
začínat na něčem, co tě baví.

Protože ti rozhodně víc dá film od
Marvelu, který tě baví a téma ti
něco říká, než dokumentární film o
zvířatech, u kterého usneš.

Pokud i to je málo, rozhodně se
neboj podívat se na nějaké
doučování mimo školu. Rozhodně
to není ostuda, učitel na tebe bude
mít více času a individuálně se s
tebou na danou látku rád podívá.

Míša

OSTATNÍ: přiznání, komentáře a jiné příspěvky, ke kterým nemáme co

přidat, nebo by to od nás nebylo úplně nejvhodnější ;)
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Povídka k odlehčení

Je název skromné rubriky, v jejímž obsahu se můžete těšit krátkým,
nenavazujícím dílům z mé soukromé tvorby. Zda je nazývat uměním
posuďte sami, stejně tak i pravděpodobnost, že mne k nim inspiruje
sama skutečnost. Jsou veškerá fakta a události zmíněné v povídce
pravda, či se jedná o fikci? Je to pouze na Vás. Přeji příjemnou
zábavu.

Dora Škarvadová
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Kadeřnice

„V soukromém vlastnictví mé maličkosti se nachází malý foťák značky Sonic,“
povídám a prohlížím se přitom v zrcadle.

„To je moc hezký. Takže odbarvit a zkrátit?“ ptá se kadeřnice.

Pokývu hlavou a ani trochu se za svou sdílnost nezastydím. Sleduji kadeřnici,
ženskou okolo třicítky, jak vykonává svojí práci. Je velmi štíhlá, údajně má
syna na prvním stupni, jak jsem se tak v průběhu roku, co se k ní objednávám,
dozvěděla. Nevypadá na to.

„Je stříbrnej. A takovej fakt malej.“ Přemýšlím nad foťákem.

Kadeřnice na to nic neříká a dál míchá peroxid v plastové misce.

„Byl hodně moderní okolo roku dva tisíce. Víte, kterej myslím?“ pokračuji v
rozhovoru.

„Jo, asi jo.“ Štětcem mi začíná plácat bílo-fialovou kaši na odrostlé kořínky
vlasů. Pak pšíkne, zachrchlá, odplivne si a nedá na sobě znát špetku emoce. Je
to ten typ ženy, jež má tu jiskru, kterou přivádí muže po středním věku do
rozpaků.

„Je hrozně zvláštní,“ zamyslím se nahlas, „ten foťáček.“ Když kadeřnice
nereaguje, beru to jako výzvu k rozvinutí své úvahy. „Deset let po něm nikdo
nesáhl, než jsem ho našla. Nebyly v něm žádný fotky – jen dvě. Mě a ségry,
když jsme byly malý. Sedíme na křesle, křeníme se do foťáku a je nám asi osm
a deset let.“

„Mhm.“ Kadeřnice sáhne do poličky na zdi pro Okenu a trochu mi jí nastříká
na konečky vlasů.

„Vždycky ho beru s sebou na kalby a ráno se bavím fotkama, jejichž vznik si
nepamatuju. Kámoši to milujou. Máte děti?“ zeptám se, ačkoli odpověď znám.

„Jo, mám syna,“ povídá ona, zatímco si zapaluje cigaretu. „Je mu deset,“
upřesňuje po dramatické odmlce.
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„Ten teprve kalit začne,“ nostalgicky se usměju.

„Snad jo.“

Pár následujících okamžiků sedíme mlčky. Já zahalená v plášti na
kadeřnickém křesle, ona na plastové stoličce pod oknem.

„Chcete slyšet tajemství?“ optám se do ticha a zaujatě ji sleduji. Jak potahuje
z cigarety.

„Ani ne,“ povídá ona, pak típne cigaretu o podrážku svých pantoflí a vrací se
k mým vlasům. Další hodinu tak strávíme v hrobovém tichu.

„Povím Vám tajemství,“ přeruším trapné mlčení se zakloněnou hlavou,
zatímco je mi smýváno bělidlo z vlasů. Kadeřnice nic nenamítá, což je jasným
signálem, abych pokračovala.

„Ten foťák i natáčí, ale ve formátu, kterej už se nedá přeposlat. Jakože já ty
videa z něj sice dostanu do kompu, ale to je celý. Dál je nemůžu poslat.“

Kadeřnice si tiše odkašle, nezvedne zrak a dále mlčí.

„Nejdou poslat přes mejl, Mesenžr, Intragram...“

Nyní mi fénuje vlasy zpět před zrcadlem.

„…Wocap, Vajbr, esemesky, přes Úschovnu, prostě vůbec.“

Křovinořezem mi slečna paní kadeřnice opatrně střihá konečky již suchých,
odbarvených vlasů. Mezitím si zapálila další cigaretu a ta jí teď čouhá ze rtů a
občas z jejího okraje odpadne prach popelu na zem.

„Takže mám hromadu videí z akcí, který nejdou nijak sdílet a tak o nich
nikdo neví. Prostě jsou to jako soukromý vzpomínky, nebo tak něco.“

Kadeřnice se na mě podívá v zrcadle a rukama mi pročesává vlasy.

„Tu ofinu mám vzít taky?“

„Trochu můžete, jo.“
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Zpravodajská lupa

Milé čtenářky, milí čtenáři,

vítáme Vás v prvním čísle našeho časopisu. Společně Vás v naší
rubrice budeme informovat o dění rezonujícím společností, a když
se objeví něco důležitého, tak i o dění na naší škole. Pokud tedy
chcete být v obraze, pak je naše rubrika přesně pro Vás.

Příjemné čtení přeje

Ella Howesová a Johana Matre
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Otevření menzy

Napsáno 19/10/2022

Na FTVS UK je od 3. 10. 2022 nový
majitel kantýny, La Fresca Cantina
a Café. Studenti SŠKK a studenti
FTVS se dočkali nových obědů za
levnější ceny. Odstoupení minulého
majitele bylo oznámeno 12. 6. 2022,
tj. ke konci předchozího školního
roku.

Nově otevřená kantýna La
Fresca Cantina a Café patří pod
HM Gastro Group s.r.o. Firma byla
založena roku 2012 majitelem
Viktorem Hulínským (podíl na
prospěchu firmy 80%, majitel
jedenácti firem) a společníkem
Janem Mičkalem (obchodní podíl
20%, uveden jako provozovatel
společnosti). V současné době
provozují stravovací zařízení v
České televizi, ČSOB, Karlových
Varech, Varyádě, Oregon House,
Brumlovce, SFK Chodov, Rádio
Svobodná Evropa a na naší škole.

Naše menza nabízí snídaně,
svačiny, obědy a doplňkový
sortiment. Provozní doba je od 8.00
do 15.30 h v pondělí až čtvrtek a od
8.00 do 14.00 h v pátek. Výdej obědů
je do 11.00 do 14.00 h. Na
pokladnách je umožněna platba v

hotovosti, prostřednictvím
platebních karet i stravenkami.
Ceny se pohybují od 25 Kč do 119
Kč. Jídelníček má velké množství
možností. Dvě standartní jídla, dva
typy polévek, tzv. minutky, bezmasé
jídlo a salát. Na menu jsou napsané
alergeny u všech pokrmů, tak jak to
vyžaduje zákon, ale společnost
varuje před změnou alergenů v den
jejich podání.

Ceník pro SŠKK se v měsíci k
okamžiku sepsání článku liší.
Studenti zatím mají plné,
nezvýhodněné ceny. Firma očekává,
že od druhé poloviny měsíce října
bude studentům zvýhodnění
posktováno. Oficiální vyjádření
obchdoního ředitele Davida Lukáše:
„Dle rozpočtových pravidel jak ze
stran MŠMT tak zřizovatele škol,
jsou žádosti vyřizovány s ročním
předstihem. Proto jsme neprodleně
odeslali žádost o výjimku s
možností uplatnění příspěvku již ve
školním roce 2022/23, která byla
Magistrátem hl. města prahy přijata
a akceptovaná v rámci rozpočtové
výjimky. Tento proces však
vyžadoval více času, a to zejména
posouzení odbornými referenty
MHMP. V současné době je
potvrzeno, že námi poskytnutá
žádost je kompletní a nejsou

46



námitky pro její schválení, čímž
mohu potvrdit, že ve školním roce
2022/2023 budou studenti SSKK
moci využívat zvýhodněné
stravování.“

Ella Howesová

STÁVKY KOLEM SVĚTA

Napsáno 12/10/2022 – upraveno
19/10/2022

Ve Francii se dne 12. 10. 2022
rozhodli francouzští ropní dělníci
pokračovat ve stávce. Trvá už tři
týdny. Důsledkem stávky je zatím
uzavřeno šest ze sedmi
francouzských ropných rafinérií.
Dělníci chtějí stávkou vyjednat
zvýšení platu o 10 %. Jak je to s
jínymi stávkami v tomto roce?

Kvůli celostátní stávce
odborů v ropném průmyslu dochází
téměř třetině francouzským
čerpacím stanicím alespoň jeden
druh motorového paliva. Pracovníci
chtějí zvýšení mezd pro své kolegy,
což by podle nich mělo kopírovat
obrovské zisky, kterých v
současnosti dosahují ropné
společnosti. Požadují
desetiprocentní zvýšení platů –
sedm procent na pokrytí inflace a
tři procenta na „sdílení bohatsví“. V

úterý 18. 10. 2022 se vydalo na
stávkový pochod více než 100 000
pracovníků z různých oborů (např.
lidi v dopravě, školní učitelé,
zdravtonický personál), a to poté, co
odbory vyzvaly k hromadnému
odchodu kvůli platům.

Jak se k tomu postavila vláda?

V úterý 11. října 2022 vláda
zveřejnila nejnovější krok, který má
donutit pracovníky společnosti
Esso-Exxon Mobil, vyrábějící
energii, vrátit se do práce.

„Požádala jsem policejní
komisaře, aby podle zákona začali s
rekvizicí personálu nezbytného pro
chod této společnosti,“ sdělila
poslancům premiérka Éliabeth
Borneová, kterou cituje Politicio.
Premiérka dále řekla, že pokud
nebude dosažená dohoda mezi
ropnými firmami a odbory, vláda by
jednala o odblokování této situace.

Odbory zaštiťující stávku to

považují za ohrožení svého práva na

stávku. Varování vlády označily

proto za nezákonné. Slíbily další

kroky proti prezidentu Emmanuelu

Macronovi v nadcházejících

týdnech

Stávky v roce 2022
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Za prvních šest měsíců tohoto
roku už proběhlo minimálně 180
zaregistovaných stávek po celém
světě. V roce 2021 se říjen stal
„Striketoberem“ (stávkovým říjnem)
v USA v souvislosti s důsledky
Covidu-19.

Nejrůznějších stávek se
zúčasnilo více než 100,000
pracovníků, součástí byli nejen
pracovníci Mcdonald, Kellogg a
zdravotní péče. V roce 2022 se
Striketober vrací se stejným cílem

jako minulý rok: snížit mzdové
rozdíly

Ella Howesová

„Naše životy jsou cennější než

vaše zisky”

STRACH A ÚZKOST. TAK
SE NYNÍ CÍTÍ LGBT+ LIDÉ
V GHANĚ

Vše začalo v polovině června roku

2021, kdy se v Ghanském

parlamentu rozvinula diskuse

ohledně budoucnosti LGBT+

komunity. Podle oficiálního

narativu, plynoucího z kombinace

křesťanského a konzervativního

smýšlení, si ghanský lid nepřeje být

pod diktátem této menšiny, jak zní

z projevu předsedy Ghanského

parlamentu. Alban Bagbin také

později prohlásil: „To není pouze

Afrika. I celý svět jedná v zájmu

výsledku tohoto návrhu zákona, a

tedy nedovolíme lidem, aby přišli a

snažili se o odklad procesu.

Uděláme tento proces veřejný…”

Později téhož měsíce byl

skutečně takový zákon předložen

osmi poslanci za Národní

demokratický kongres, včetně

jednoho poslance za Novou

patriotickou stranu. A již v srpnu

téhož roku zákon prošel prvním

čtením. Co přesně návrh zákona

obsahuje a jaké jsou sazby trestů?

Zde je několik přeložených citací

návrhu zákona převzatých z

britského deníku The Guardian:
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● Těmito činy se rozumí

veřejné předvádění

milostných vztahů mezi

osobami stejného pohlaví

nebo kde jedna nebo více

zúčastněných osob

podstoupila změnu pohlaví

nebo záměrné převlékání za

účelem zobrazení pohlaví

odlišného od pohlaví

přiděleného při narození

osoby v úmyslu spáchat čin,

který zákon zakazuje…, bude

potrestána při zkráceném

odsouzení k trestu odnětí

svobody v délce nejméně šesti

měsíců a nejvýše jednoho

roku.

● Vláda je zmocněna spojit se

se schváleným

poskytovatelem služeb za

účelem poskytnutí pomoci ve

formě terapie nebo jakékoli

jiné pomoci relevantní pro

danou situaci osobám, které

mohou zpochybňovat své

pohlaví nebo rodičům, jejichž

dítě je intersexuální, aby v

případě potřeby poskytovatel

mohl pomoci rodiči zařadit

dítě do vhodného binárního

označení určeného lékařem.

● Osoba se dopustí trestného

činu, pokud vystupuje jako

lesba, gay, transgender,

transsexuál, queer, pansexuál,

spojenec…

● Ustanovení 5 ukládá osobě, v

jejíž přítomnosti je spáchán

přestupek uvedený v návrhu

zákona, povinnost oznámit

spáchání přestupku policii

nebo v nepřítomnosti policie

politickým vůdcům, lidem ve

veřejné sféře nebo vůdcům v

obci.

● Kdo zveřejní nebo rozšíří

materiál za účelem propagace

činnosti zakázané zákonem,

bude potrestán při

souhrnném odsouzení k

trestu odnětí svobody v délce

nejméně pěti let a nejvýše 10

let. Ustanovení 12 také

zakazuje osobě zapojit se

nebo se účastnit činnosti,

která propaguje či podporuje

sympatie nebo změnu

veřejného mínění.

V souvislosti s projednávaným
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zákonem se však již teď mohou

LGBT+ lidé či spojenci veřejně

podporující tuto komunitu setkat s

represí. Jako příklad může posloužit

masové zatýkání ve městě Ho 4. 6.

minulého roku, kde lidé protestovali

proti zmíněným zákonům.

Předcházelo tomu otevření

komunitního centra pro LGBT+ lidi

v hlavním městě Accře v lednu

téhož roku. Po vlně výhrůžek smrtí

a dalších nenávistných zprávách

adresovaných právě LGBT lidem

muselo být z bezpečnostních

důvodů uzavřeno.

J.M.

Rishi Sunak pod lupou

Napsáno 27. 10. 2022

Po odvolání expremiérky Liz Truss
se bývalý kancléř státní pokladny
Rishi Sunak dne 25. 10. 2022 stal
ministerským předsedou Velké
Británie. Během sedmi týdnů tak
bude už třetím britským lídrem a
zároveň prvním premiérem
asijského původu v historii
Spojeného království. Získal
podporu více než poloviny
toryovských poslanců. Je čtvrtým

premiérem, který nevzešel ze
všeobecných voleb. Labouristé,
stejně jako Skotská národní strana,
proto znovu vyzvali k uspořádání
všeobecných voleb.

Dvaačtyřicetiletý Sunak, syn
indických přistěhovalců, jehož
politická kariéra již měla své
vzestupy i pády, získal místo krátce
působící premiérky Liz Truss. Jeho
jediná soupeřka Penny
Mordauntová odstoupila poté, co
nedosáhla hranice 100 nominačních
hlasů konzervativních zákonodárců.
Sunak se tak stane nejmladším a
nejbohatším premiérem v historii.

V nedělním krátkém
prohlášení na Twitteru Sunak uvedl,
že Británie čelí „hluboké
ekonomické krizi", kterou plánuje
napravit. Přislíbil, že bude
realizovat volební manifest
konzervativní strany z roku 2019, i
když neuvedl žádné podrobnosti o
tom, jak by to udělal. Klimatické
změny se nedostaly do Sunakova
desetibodového plánu, ačkoli na
letní předvolební kampani se
zavázal dosažení nulových emisí
uhlíku v celém hospodářství země
do roku 2050.

Co je myšleno „hlubokou
ekonomickou krizí”?
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V letošním roce Británie čelí
ekonomicky toxické kombinaci
recese a rostoucích úrokových
sazeb. Británie přišla o svou
mezinárodní finanční
důvěryhodnost poté, co plán
odstupující Liz Truss na nepokryté
snížení daní a nákladnou garanci
cen energií minulý měsíc vyděsil trh
s dluhopisy a donutil Banku Anglie
(Bank of England) zasáhnout.

Co řekl a co udělal Sunak?

Jako ministr financí v období
od února 2020 do července 2022
připravil Británii největší daňové
zatížení od 50. let minulého století.
Stanovil také vyšší veřejné výdaje,
ale zároveň slíbil větší disciplínu a
omezení plýtvání.

Během letní kampaně na post
lídra kritizoval program Liz Truss
na snižování daní a prohlásil, že
daně naopak sníží až poté, co se
podaří dostat pod kontrolu inflaci.
V té době představil plán na snížení
daně z příjmu z 20 % na 16 % do
roku 2029.

Sunakovo vyjádření o
přistěhovalectví je součástí jeho
desetibodového plánu. Zahrnuje
příslib zúžení nároku na azyl, a to i
oproti Evropská úmluvě o lidských

právech, s posílenými pravomocemi
státu k zadržování, označování a
monitorování nelegálních migrantů.
V posledním souboji o post lídra
Sunak slíbil, že umožní parlamentu
mít kontrolu nad tím, kdo do
Spojeného království přichází, a to
vytvořením ročního limitu pro
počet přijímaných uprchlíků. Sunak
rovněž hovořil o propojení migrace
se zahraniční politikou - země,
které budou spolupracovat se
Spojeným královstvím na navracení
migrantů by byly odměněny
posílením obchodu a vstřícnější
vízovou politikou.

V roce 2021 měl Rishi Sunak
jako kancléř zúžit daňovou mezeru
pro bohaté zvýšením daně z
kapitálových výnosů. Nestalo se tak.
Podle vlastního Úřadu pro
zjednodušení daní se kancléř vzdál
možnosti získat reformou daně z
kapitálových výnosů ve výši až 14
miliard liber ročně.

Sunak požádal OTS (Office of
Tax Simplification – úřad pro
zjednodušení daní), aby podali
zprávu o zvýšení daně ze
současných 20 % na 25 %. Tím by se
podařilo zachytit některé triky,
které umožňují části osob s
vysokými příjmy maskovat své roční
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příjmy jako kapitálové zisky. OTS o
tom řádně informovali a podle
jejich nejvyššího odhadu by státní
pokladna zvýšením daně z
kapitálových zisků získala
významných 14 miliard liber.
Kancléř však celou myšlenku
zpochybnil.

V minulosti dále hlasoval
proti konání vyšetřování invaze do
Iráku v roce 2003 a britské role v ní;
upřednostňoval zahraniční vojenské
operace a hlasoval pro přísnější
azylový systém. Hlasoval i pro
masové sledování aktivit a
komunikace lidí. Za zmínku stojí i
jeho podpora snižování sociálních
dávek a nízkých daňových sazeb pro
banky.

Sunak a jeho bohatství

Sunak a jeho manželka
Akahata Murthyová mají společný
majetek vyšší než osobní jmění
krále Karla III., především díky
původu a majetku ženy.

Murthyová je dcerou
Narayany Murthyho,
spoluzakladatele a emeritního
předsedy indického
technologického gigantu Infosys,
jehož majetek časopis Forbes
odhaduje na 4,5 miliardy dolarů. Její

vlastní 0,93% podíl ve veřejně
obchodované poradenské firmě
poskytující digitální služby má
hodnotu 715 milionů dolarů, což
tvoří naprostou většinu jejího a
Sunakova společného jmění.

Jako indická občanka je
Murthyová daňovou rezidentkou
své domovské země Indie a v dubnu
potvrdila, že má ve Velké Británii
status "non-domicile" - což jí
umožňuje vyhnout se v Británii
daním z dividend a kapitálových
zisků.

Po pobouření veřejnosti její
mluvčí v dubnu oznámil, že
Murtyová začne ve Velké Británii
platit daně ze svých celosvětových
příjmů, včetně dividend a
kapitálových zisků, „okamžitě" a za
předchozí daňový rok.

Sunak pracoval ve
finančnictví více než deset let, než v
květnu 2015 vstoupil do politiky.
Jeho oficiální zveřejněné finanční
údaje jsou zapsané, jako „slepý
svěřenský fond”. Není jasné, kolik si
Sunak ve financích vydělal, ale ve
funkci premiéra bude vydělávat více
než 185 000 dolarů ročně.

Ella Howesová

52



Od Nás pro Vás

Naše společná rubrika se nazývá od Nás pro Vás.

Celý tým našeho časopisu přispěl alespoň jedním odstavcem.
Rozhodli jsme se ji pojmout jako doporučení na odpočinek. Ať už to
pro Vás znamená jít do kavárny, do parku, poslouchat podcasty,
hudbu nebo sledovat dokumenty a filmy. Doufáme, že tu všichni
něco malého najdete.

Ella Howes
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Paris is Burning

Dokument z roku 1990 popisující newyorskou bálovou
kulturu. Snímky se skládají ze záběrů přímo z bálů a
výpovědí legendárních lidí vystupujících na bálech. Řeší se
tu témata jako AIDS, rasismus, homofobie a násilí.
Doporučuji všem, co se chtějí dozvědět více o Ballroom
kultuře i tanci Vogue.

Dita Píšová

SERIÁL PARLAMENT - SATIRA S POUTAVOU ZÁPLETKOU

Parlament, v originále Parlement, je belgicko-francouzsko-německý
koprodukční satirický seriál, který představuje poměry v Evropském
parlamentu.

Hlavní postavou je Samy Kantor, poslanecký asistent pracující pro
francouzského poslance Michela Specklina. Dalšími nejvýraznějšími
postavami jsou Rose, poslanecká asistentka britské probrexitové poslankyně a
Torsten, asistent německé poslanecké poradkyně.

Samy je v parlamentu úplný nováček, tak se všechna pravidla a fungování
evropské legislativy učí za pochodu. Do toho potká Torstena, který má spíše
sklon ho podrážet. Tím vznikají vtipné a napínavé situace, které ovšem ukazují
drsnou realitu politiky. Zároveň jsou v seriálu hezky vykresleny „nátury”
jednotlivých států - nejvíce samozřejmě Francie, Německa a Velké Británie.

Více však nemá smysl prozrazovat, to už je pouze na posouzení diváka.
Pokud tedy máte rádi satiru a zajímáte se o politiku, tento seriál vřele
doporučuji. Najdete ho na iVysílání České televizi.

J. M.
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Ghost

Na dlouhé osamocené zimní večery bych Vám chtěla
doporučit britský seriál Ghosts od BBC. Ve
skutečnosti BBC není zas tak nudné médium, jak se
může zdát. Protože tento seriál je jedna velká
komedie. Je to tak trochu i bizár, jelikož někteří herci
a herečky společně hráli už kdysi dávno v naučném
seriálu pro děti jménem Horrible Histories (Děsivé
dějiny). Tento seriál sice naučný není, ani se
neodehrává v dávné historii, ale některé postavy
dějiny zažily.

Fedoulová Kristina

Vanilkové nebe

David Aames je pohledný, charismatický a bohatý mladý muž. Jeho život se
však obrací naruby, když se dostane do autonehody se svou rozhořčenou
milenkou.

Film je z roku 2001. Hrají zde Tom Cruise, Penélope Ceuz, Cameron Diaz a
další. Doporučuji fanouškům psychologických thrillerů.

Karolína Rachová

The two princes

Moje doporučení pro naše první vydání je
americký podcast od organizace Gimlet
Media: The Two Princes. Jeho první sezóna
vyšla v roce 2019 a dokončen byl roku 2020.
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Jde o odlehčující LGBT příběh s populární „enemies to lovers“ tématikou,
který se na první pohled zdá jako klasická dobrodružná pohádka, ale rychle se
promění v milostný příběh plný emocí.

Podcast doporučuji jako vítaný odpočinek od děsivých událostí dnešního
světa, který Vám vykouzlí úsměv na tváři svým magickým dějem.

Můžete si ho poslechnout na Spotify, či přímo na webových stránkách Gimlet
Media.

Max <3

REcast

Pokud máte rádi komediální podcasty, kde se

dozvíte zajímavé věci od různých lidí, například

od slovenského stand up komika Jakuba

Lužiny, českého rappera Viktora Sheena nebo

Liliany Mikhnevich, tak Vám tento doporučuji.

Moderátorem REcastu je Dušan Duklock Brachna, jehož můžete znát ze

stejnojmenného YouTube kanálu Duklock.

Všichni hosté byli podle mě skvělí a hltal jsem každou minutu.

Podcast začal 7. 5. 2020 (podle YouTube) a k datu 31. 10. 2022 má už 35 dílů

(včetně dílu pojednávajícím o zhodnocení roku 2021).

Podcast si můžete poslechnout na YouTube, České podcasty, Apple Podcasts a

Spotify.

56



Daniel Podoliak

RED VALLEY V prvním čísle doporučuji Red Valley,
což je mysteriózní a dramatický podcast o hranicích
experimentální vědy, konfrontaci s vlastní minulostí,
přítomností a budoucností a snaze vzpomenout si na
podvod s výběrem úrovně ze hry Sonic 2, v produkci studia
Orpheus. Část obsazení a štábu tvoří Jonathan William,
který je scénáristou a hlasem hlavní postavy Warrena, Alan

Mandel - režisér, producent a hlas Warrenova přítele Gordona.

Ella Howesová

E. Hoffmannův Pískoun

(Der Sandmann, 1816, circa 36 stran)

Po dobře připravené výuce o německém
romantismu v rámci hodin světové literatury paní
profesorky Hilgardové mě koneckonců nejvíce
zaujalo jméno ETA Hoffmann. Málokdo se přeci
jen jmenuje ETA…

V lužinské knihovně jsem si tedy zapůjčil knihu
Noční kousky, protože zrovna neměli názvově
lépe znělou knihu Životní názory kocoura Moura.

Nakonec tato náhoda byla ale dobrá věc. Krátký
příběh Pískoun se mi čte opravdu lehce a
postavami tvořená atmosféra je skutečně
poutavá.
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Nejasné děsivé reality hlavní postavy se přece občas mohou stát komukoliv…

„To je takový zlý mužský, ten přijde za dětmi, když nechtějí do postele, a
chrstne jim plné hrsti písku do očí, až vyletí a dokrvava si odřou hlavu, pak je
nahází do pytle a odnese je na půlměsíc ke krmení svých dětiček (…)“

-          Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann, Pískoun

Jakub Noga

Kavárna Kočičí

Toto zimní počasí je jako stvořené na posezení v útulné kavárně. Já bych vám
ráda doporučila Kavárnu Kočičí na Praze 1.

Pokud jste milovníci kočiček, tento podnik je jako stvořený pro vás. Jedná se o
malou, ale velmi útulnou kavárničku rodinného charakteru. Čeká zde na vás 9
kočičích mazlíků, kteří se s vámi rádi spřátelí a vykouzlí úsměv na tváři.

Kavárna byla poprvé otevřena v roce 2014 a funguje podle stylu slavných
kočičích kaváren v Japonsku.

Krom kočiček se můžete těšit na velký výběr občerstvení a také skvělé kávy a
čaje. Jelikož je kavárna velmi útulná, dobře se zde učí (třeba na souborky :) ). Já
se sem chodím ráda bavit s přáteli. Je to ale i velmi originální nápad na první
rande, nebo pokud se chcete jen tak odreagovat.

Do kavárny si můžete udělat i rezervaci. Máte pak jistotu, že pro vás budou mít
místo, pokud se chystáte přijít ve větším počtu lidí.

Tento měsíc se můžete těšit třeba na jejich skvělé Pumpkin spice latte.
Obsluha, která je krom jiné velmi příjemná, má i tématické halloweenské
převleky.

Doufám, že pokud se do kavárny rozhodnete podívat, odnesete si příjemný
zážitek.

Míša Semerádová
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Tichá kavárna

S přicházejícím podzimem si jistě mnozí z
nás kromě padajícího barevného listí spojují
také dobrou kávu. I proto bych Vás rád
pozval na jedno krásné a hlavně klidné místo
– do Tiché kavárny na pražském Ládví.

Pokud si chcete odpočinout, posedět s přáteli
u kávy spolu s výborným zákuskem a zároveň
podpořit neslyšící obsluhu a třeba si i
vyzkoušet znakový jazyk, tato malá kavárna je pro Vás jistě ideálním místem k
návštěvě nejen během podzimních měsíců.

Raven

Nãplavka

Máte rádi kulturu, umění a zábavu? Pak si nesmíte nechat ujít café a hudební
klub Nãplavka! Je v Hradci Králové a vznikl již v roce 2014 v prostorách
funkcionalistické budovy postavené architektem Josefem Fňoukem.

Jsou zde pořádány živé koncerty různých žánrů, přednášky, foodfestivaly,
fashion markety i soukromé akce!

Pokud se chcete dozvědět více, pak rozhodně navštivte i jejich internetové
stránky na naplavkahk.cz, kde najdete nejbližší program akcí!

AD
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MALÁ PEKÁRNA NADI POHLREICHOVÉ

V listopadovém čísle našeho časopisu bych Vám chtěla doporučit návštěvu
Malé pekárny, která se nachází v Letech u Dobřichovic. Malá pekárna není
pouze pekárnou, ale také kavárnou. Cestou třeba na nedaleký hrad Karlštejn se
můžete zastavit na dobrou kávu a dortík, zakoupit kvalitní chléb nebo zajít na
snídani v podobě omelety z domácích vajíček. Parkovací místa a venkovní
zahrádka jsou samozřejmě k dispozici. Otevřeno sedm dní v týdnu vždy od
8:00 do 18:00.

Výrobna zákusků je umístěna přímo na místě a jejich
výroba je svěřena těm nejprofesionálnějším
cukrářkám. A když budete mít štěstí, možná za
pultem natrefíte i na jednu studentku SŠKK - totiž
mě! :)

Malá pekárna má i svůj instagram, tak se určitě běžte
mrknout na @mala_pekarna nebo na web -
malapekarna.cz

Budu se na Vás těšit!

Nicole Ther
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Nový Svět

Osobně bych Vám chtěla doporučit jedno malebné místo v Praze, které svou
tajemností, romantičností a klidnou atmosférou okouzlí snad každého.

Jedná se o Nový Svět,
malinkou hradčanskou čtvrť a
bývalé předměstí Hradčan,
ležící jen kousek od
Pražského hradu. Přestože se
Nový Svět nachází hned vedle
jedné z nejznámějších
pražských památek, tak o něm
stále ví poměrně málo lidí.

I když se původně jednalo spíše o chudinskou čtvrť, mnoho vysoce
postavených lidí využilo příležitost být tak blízko Pražskému hradu. Právě zde
bydlel v 17. století slavný hvězdář a matematik Tycho de Brahe a také jeho
spolupracovník Jan Kepler. Nový Svět byl rovněž bydlištěm mnohých
výtvarníků, režisérů, spisovatelů a bohémů. Místo lákalo a inspirovalo
například i spisovatele Jana Nerudu a Jakuba Arbese.

Nový Svět je nádherným a poněkud zapadlým místem a mně se na něm nejvíce
líbí, že když se procházím jeho uličkami, tak se ani necítím být uprostřed
Prahy, natožpak nablízku Pražskému hradu a to dělá Nový Svět kouzelným a
jedinečným místem na večerní procházky, rande nebo jen k pročištění hlavy.

Lav
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Vyhnání Gerty Schnirch

Gerta Schnirch je vinna! Vinna svým ženstvím, vinna češstvím po matce, vinna

němectvím po otci, vinna, že patřila tam i tam, a proto nikam, vinna, že se

narodila v Brně první poloviny dvacátého století, vinna svou čestností, vinna vírou

v čestnost druhých, vinna, že chtěla žít, vinna, že přežila.

Gerta Schnirch, univerzální viník, univerzální oběť soukromého i veřejného zla.

Příběh malé ženy v zemi příliš malé na to, aby se pro ni našlo místo ve velkých

dějinách minulého století.

Tímto bych Vás ráda pozvala na inscenaci Vyhnání

Gerty Schnirch, která je uváděna v Žižkovském

divadle Járy Cimrmana! Inscenace je pod spolkem

Didiart, který založila režisérka a herečka Diana

Šoltýsová. Diana dělá divadlo, které by se mohlo

nazvat jako ženské, specializuje se na silné ženské

příběhy, a ve svých inscenacích pracuje převážně jen

s herečkami. Její režie je pro mnohé až moc drsná,

Diana si nebere servítky, ale upřímně, to je přesně

to, co mě osobně na ní a na jejích hrách baví.

Za zmínku určitě stojí i další hry pod Dianinou režií, například Hana podle

románu z pera Aleny Mornštajnové, nebo Krvavá svatba, která teprve bude

mít premiéru a to 25. a 26. Listopadu.

Pokud tedy budete mít volný večer, jděte do divadla! Podpořte umělce! A podle

mého, Vyhnání Gerty Schnirch a celkově Diana Šoltýsová je dobrý začátek.

Potkejme se v divadle:)

Kai
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Poe

Jelikož se kvapem blíží zima, přichází též sezóna divadel, a tak bych Vám ráda
doporučila představení v duchu Laterny magiky s názvem Poe, uváděné Novou
scénou Národního divadla. Alternativní moderní hra se skládá z prvků na
motivy slavných děl Edgara Allana Poea a nabízí zážitek s temnou,
mysteriózní, až hororovou atmosférou.

Panda
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