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Dle juliánského data, astronomů a geodetů za pár dní konečně vstoupíme do nové dekády. 
Rok 2020 - na první pohled číslo pozoruhodné a jedinečné (přeci jen, v roce 3030 tu s nej-
větší pravděpodobností nikdo z nás nebude a 1010 je také už příliš daleko) - nám zamává, 
sbalí si svých pět švestek a uzavře tak další nanejvýš podivuhodnou kapitolu lidského bytí. 
Kapitolu, která nám toho hromadu dala. Mimo jiné se třeba výrazně zvýšilo povědomí o pří-
rodním prostředí a o sociální a ekonomické situaci jiných zemí - obzvláště v tom nám dal 
rok 2020 velkou lekci. Lidé se učí být vnímavější, tolerantnější a úspornější. Učí se, jak zane-
chávat ve světě dostatek prostoru pro ostatní, aby nejen oni měli dost místa se nadechnout. 
Učí se o udržitelnosti. A ta je tématem nejen tohoto čísla, ale i posledních let. 

V roce 2020 také proběhlo výročí 17 let časopisu na ÁGéčku. Je snad lepší čas slavit než 
na sklonku samotné dekády? Na pomyslném prahu času vám tak přinášíme speciál, který 
vám letem světem představí celou žurnalistickou historii AG, jež se doteď udála. 

Držte tedy, prosím, nám i všem dalším nadcházejícím šéfredaktorům palce, aby se Agónie 
“udržela” přinejmenším další dekádu :). Doufáme, že si užíváte veselé Vánoce, a přejeme 
šťastný nový rok!

Vaše Justý a Linda  •
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Úvodník
Linda X. Součková a Justýna Tůmová

Krátké 
zprávy
Téměř všem studentům z oktávy A se po-
dařilo složit ústní zkoušku z   německého 
jazykového diplomu a značná část z nich má 
nakročeno k jeho získání!
#DSDII #GutGemacht

Rovněž mohou slavit úspěch studenti AG, 
který se před pár týdny zúčastnili debatní 
soutěže. Skončili totiž první!
#ProudAG #GratulujemeKVítězství

Vánoční prázdniny jsou prodlouženy o dva 
dny. Trvají od 21. prosince do 3. ledna.
#DvaDnyNavíc #PožehnanéSvátky

A  maraton psaní dopisů Amnesty Inter-
national proběhl na naší škole i  letos, 
avšak v on-line podobě přes Google Meet. 
Kdybyste se o tomto projektu chtěli více do-
zvědět, navštivte tyto stránky.
#MaratonPsaníDopisů #KlíčKeSvobodě

Trochu nečekaná změna jsou Windows 10 
na školních počítačích a rychlejší Wi-Fi.
#DěkujemeBernardovi #MámeDesítky  •

https://www.maraton.amnesty.cz/
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Marta Majerová

Ultra fast fashion
Možná jste už někdy slyšeli pojem fast fashi-
on. Dříve se módní trendy udávaly spíše 
podle módních přehlídek, nejprve se oble-
čení navrhlo a začalo prodávat a až po tom 
bylo trendy. Dnešní móda bere inspiraci od 
svých zákazníků, funguje na principu vyhle-
dání nejnovějšího populárního vzhledu, na 
základě čehož jsou následně navrženy mód-
ní kolekce. Fast fashion firmy jako H&M, 
Zara, BooHoo či Fashion Nova se snaží co 
nejvíce urychlit proces výroby a distribuce 
oblečení. Novou kolekci dokážou obchody 
vyprodukovat během pár měsíců. 

Ultra fast fashion proces ještě urychluje. 
Obchody mají většinou e-shop, u některých 
můžete nakupovat jen online. Díky tomu 
mohou spotřebitelé pro zakoupení pouze 
kliknout, což je mnohem rychlejší a poho-
dlnější. Velkou roli u ultra fast fashion hrají 
sociální média. Značky využívají umělou 
inteligenci k  rozpoznání nových trendů.  
Algoritmus v podstatě “scrolluje” sociálními 
médii a  řadí oblečení podle populárnosti. 
Na základě toho pak značky navrhnou no-
vou kolekci, zkušební verzi dají na e-shop 
a podle populárnosti ji pak vyrábí ve velkém 
množství. Celý tento proces zabere zhruba 
dva týdny. Některé značky přidávají třeba 
sto nových produktů denně. 

Velký vliv na proces mají také influen-
ceři, ať už tím, že vytváří trendy, nebo že 
spolupracují se značkami a  produkují je. 
Díky tomu má zákazník o značku větší zá-
jem, influencer se zdá jako kamarád, který 
se opravdu zajímá a  propaguje dobré věci, 
kdežto propagace od samotné značky je mé-
ně osobní.

Jak fast fashion, tak ultra fast fashion se 
snaží mít co nejnižší ceny, aby si spotřebitelé 
kupovali více věcí a pravidelně se vraceli.

Možná si říkáte, že to je přece super, mů-
žu si koupit oblečení rychle a  levně, můžu 
jít s dobou. Rychlá móda má však spoustu 
negativních a neetických dopadů. 

Podle UN News je módní průmysl jed-
ním z největších producentů odpadu a má 
jednu z největších uhlíkových stop v rámci 
průmyslu, ohromně plýtvá vodou a  mate-
riály. Má tedy negativní dopad na životní 
prostředí. V  tomto ohledu mohou být ně-
které online ultra fast fashion obchody dob-
ré v tom, že vyrábí oblečení podle zakázky, 
tedy vyhodí méně neprodaných produktů. 

To však neznamená, že zákazníci nevy-
hodí zboží zakoupené v  těchto obchodech. 
Ultra fast fashion podporuje myšlenku, že je 
oblečení staré, když je párkrát nošené, nebo 
že by člověk neměl mít na sociálních médi-
ích více fotek se stejným outfitem. 

Jak píše Slow femme: „Oblečení za něko-
lik dolarů dobře poslouží na fotografii, ale 
na delší nošení s  ním zákazník ani firma 
nepočítají.” 

S tím souvisí další negativum - čím rych-
leji se oblečení vyrábí, tím nekvalitnější je. 
Tím pádem se ho také zákazník rychleji 
zbaví. 

Rychlá móda má za následky i nízký plat 
a  špatné pracovní podmínky pro zaměst-
nance firem, které oblečení vyrábí. Fast 
fashion má většinou výrobce v rozvojových 
zemích, například v  Asii. Podle Fashion 
Revolution dostávají plat, ze kterého mohou 
vyžít, jen asi 2% pracovníků textilních to-
váren. Například v Bangladéši je průměrný 
plat v těchto továrnách 8000 Taka za měsíc, 
což je zhruba 2000 Kč. Jak ale zjistil The 
Guardian, na dobrý život potřebují pracov-
níci alespoň 16000 Taka na měsíc. 

Pracovní podmínky v  továrnách jsou 
hrozné, zaměstnanci mají příliš dlouhé smě-
ny a nedbá se na jejich bezpečí. Příkladem je 
tragédie textilní továrny Rana Plaza, kdy se 
v roce 2013 v Dháce zhroutila budova továr-
ny a  zabila tak, podle reportáže BBC, více 
než 1000 bangladéšských pracovníků. Dle 
Aktuálně.cz se po tragédii potvrdilo, že se 
v oblečení vyskytují toxické látky, což je dal-
ší mínus fast fashion. O této tragédii se sice 
mluvilo v médiích, ale mnoho se nezlepšilo. 

Ultra fast fashion často ustupuje od výro-
by produktů v zahraničí a přechází zpět na 
produkci v  lokálních firmách. Nemusí tak 
výrobky dovážet ze zámoří, čímž ještě více 
urychlí celý proces. To bohužel neznamená, 
že by měli zaměstnanci továren lepší pracov-
ní podmínky. Reportáže NBC News a New 
York Times ukazují, že mnoho pracovníků 
dostává zaplaceno jen několik centů za jed-
notlivé švy či produkty. Třeba v  některých 
britských továrnách firmy Boohoo je plat 
3,5 libry/hodinu, přestože minimální mzda 
je 8,72 liber/hodinu. Časopis The Times zde 
také zkoumal podezření na nedodržování 
proticovidových opatření. 

Alternativy
Jako zákazníci máme velkou šanci změ-

nit situaci v  textilním průmyslu k  lepšímu. 
Můžeme tlačit na značky, aby byly etičtější 
a  ekologičtější. Můžeme je nepodporovat 
a nenakupovat u nich.

To ale neznamená, že si nemůžeme kou-
pit něco hezkého na sebe. Existuje mno-
ho obchodů s  udržitelnou a  ekologickou 
módou, například Eco fashion labels nebo 
EtikButik. Zalando a  Freshlabels mají na 
svých stránkách štítek udržitelný (sustai-
nable), díky kterému můžete vyfiltrovat 
udržitelné oblečení. Oblečení se může zdát 
dražší, ale cena odpovídá jeho hodnotě, je 
opravdu kvalitní a dlouho vydrží.

Levnější verzí udržitelného nakupování 
jsou samozřejmě sekáče (second handy). 
Třeba Moment je hned za rohem od AG, 
nakupují v něm moji nejstylovější kamará-
di, a  ještě je dobročinný. Přestupní stanice 
je sekáč, který zaměstnává lidi bez domova 
a  dává jim tak druhou šanci. Můžu dopo-
ručit i  Homeless Prague nebo Thrift store. 
Pokud hledáte spíše výběrový sekáč, je su-
per Filtr či Fifty-fifty. 

Vydejte se taky na nějakou akci - bazar, 
swap, studentský sekáč atd. Nebo si kupte 
něco z upcyclingu od Anežky Mrzílkové.

Pokud by vás toto téma zajímalo, přečtěte 
si víc třeba na Fashion Revolution.  •
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Anna Arnotová

Anežka Mrzílková - 
“Oblečení přidávám 
hodnotu”
Ahoj, abych tě představila mladším 
studentům, ty jsi minulý rok na AG 
maturovala. Pamatovat si tě mohou 
mimo jiné díky tvým krásným vlast-
noručně dělaným šatům na matu-
ritní ples. Ty jsi šaty šila i pár svým 
spolužačkám, je to tak?

Jojo, dvěma. 

Šiješ odjakživa, nebo byl nějaký bod, 
kdy tě šití naplno pohltilo?

Mě to k tomu vždycky docela táhlo. Když 
jsem byla mladší, dělala jsem si třeba z šátků 
různý pseudošaty, ale nikdy mě nenapadlo, 
že bych mohla začít šít. Potom jsem se ale 
bavila se sestřenicí, která zrovna chtěla za-
čít šít, tak jsem si řekla, proč to nezkusit. 
A vlastně jsme si přes známou našly švadle-
nu a ta nás začala učit. A od té doby mě to 
úplně nadchlo. 

Takže ten prvotní impuls byla tvá se-
střenice?

Je to tak, bez ní bych se k tomu nedostala.

Ráda bych se zeptala na tvou matu-
ritní práci z výtvarky. Kvůli uzavření 
škol na konci minulého školního roku 
jsme si vaše maturitní práce nemohli 
pořádně prohlédnout, což mě mrzí. 
Ale pokud si to dobře vybavuji, téma 
tvé práce byla upcycling fashion. 
Mohla bys vysvětlit, co to vlastně 
znamená a obnáší? 

Všichni znají pojem recyklace, což 
znamená, že se využívá materiál z  toho 

původního produktu a vlastně už se nevy-
užívá tolik ta prvotní surovina, ten výro-
bek. Upcyklace je proces, kdy se odpadový 
produkt přetváří na produkt lepší kvality, 
ale pracuje se s původním produktem jako 
takovým. Takže se využívá energie i  lidská 
práce, která do toho byla vložená na začát-
ku. To jsem přesně dělala i v maturitní práci. 
Vzala jsem triko a když bylo použitelné, tak 
jsem ho vyšila. Kdybych ho měla zrecy-
klovat, rozložím ho na vlákna, ale to jsem 
nedělala, využila jsem, že ho někdo utkal 
a využila tak tu energii a lidskou práci. 

Na svém instagramu píšeš, že se sna-
žíš, aby tvá tvorba byla co nejvíce 
udržitelná. Byla to vždycky tvá prio-
rita, nebo jsi k tomu došla až později? 

Až později. Úplně ze začátku, jak mě ta 
upcyklace chytla, to bylo díky tomu, že jsem 
si vždycky odstřihávala cedulky z oblečení. 
Bylo mi líto je vyhazovat, tak jsem z  nich 
nakonec ušila tričko (najdete ho u Anežky 
na instagramu, pozn. red.). Říkala jsem si, 
že bych mohla využívat mnohem víc odpad-
ní materiály a že to ve finále vypadá dobře, 
když se jednotlivé kousíčky pospojují. To byl 
takový prvotní impuls a od toho jsem vlast-
ně pak odpíchla celou maturitní práci. Díky 
ní se teď věnuji obecně upcyklaci a využívá-
ní použitých a zpracovaných materiálů. 

Nakupuješ vůbec ještě oblečení nebo 
se snažíš si co nejvíce kousků zhoto-
vit sama? 

V  normálních fastfashion řetězcích už 

nenakupuji vůbec, tam jsem nebyla ani ne-
pamatuju. Nakupuju v sekáčích, přes Vinted 
nebo přes jiné podobné aplikace. Hodně 
věcí ale přetvářím, třeba si řeknu, že chci vá-
noční svetr, tak si koupím červený svetr a na 
ten si našiju nějaký cingrlátka a  udělám si 
to podle toho, jak to chci já. Ale jako pořád 
kupuju oblečení, to jo. 

Tím jsi vlastně odpověděla na mou 
další otázku. Pokud přece jen do 
obchodních řetězců někdy zavítáš, 
nastavuješ si nějaké podmínky, kte-
ré musí nové oblečení splňovat? Teď 
opět narážím na udržitelnost, snažíš 
se dávat pozor z  čeho a  za jakých 
podmínek byly dané oděvy vyrobe-
ny?

Co se týče fastfashion řetězců, tak i kdy-
by těm lidem platili zlatem a oblečení bylo 
bůhví jak udržitelné, je pořád upcyklace 

tisíckrát výhodnější. Vždycky je lepší jít do 
sekáče a koupit si nošenou věc. Já vůbec na 
ty jejich slogany neslyším.  

Teď se opět vrátím k  tvé vlastní 
tvorbě. kde pro ni bereš inspiraci? 
Máš nějaké módní vzory nebo se 
snažíš razit svou vlastní cestu?

Samozřejmě mám spoustu módních 
vzorů, to bychom tady byly do zítřka (smě-
je se). Často projíždím Pinterest, tam beru 
hodně inspirace. Přijde mi, že tam je ten 
algoritmus fakt dobrý. Na Instagramu jsem 
tolik věcí zatím neobjevila, ale jsem tam jen 
chvilku. Dál určitě v  přírodě beru hodně 
inspiraci. A  k  těm módním návrhářům…  
samozřejmě miluju Alexandera McQueena. 
To je srdcovka. Další můj oblíbený návrhář 
je Elie Saab, což je Libanonec. Mám i  dva 
další oblíbené návrháře z Libanonu, hodně 
vyšívají, a to se mi dost líbí. Poslední dobou 
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mám také ráda Alexe Perryho, ten má ta-
kové minimalistické návrhy. Já ty návrháře 
označuji na Instagramu, vždy když se jimi 
inspiruji. 

Na tvém profilu jsem si všimla, že se 
teď často věnuješ vyšívání…

Já začala vyšívat už někdy před třemi lety. 
To mě právě nadchlo díky Pinterestu, kou-
kala jsem třeba na DIY „udělejte si hezkou 
košili“. Tak jsem to zkusila a  chytlo mě to. 
Začala jsem vyšívat tašku a  to bylo super, 
vyšívala jsem ji vlastně celou oktávu při ho-
dinách. Což bylo moc fajn, mohla jsem dělat 
něco rukama a zároveň poslouchat učitele. 
V tomhle je vyšívání skvělý, člověk relaxuje 
a zároveň může vnímat i další věci. Obecně 
mám pocit, že vyšívání dává těm věcem lu-
xusnější nádech, třeba když se přidají korál-
ky. To je pak jiná liga. 

Šiješ často na zakázku? Pokud ano, 
přicházíš s  vlastním nápadem ty, 
nebo se snažíš co nejvíce vyhovět 
představám zákazníka?

Mám zhruba čtyři větší zakázky do roka. 
Teď zrovna šiju dvoje šaty, to jsem nadšená. 
Většina lidí ke mně chodí s jasnou předsta-
vou, tak se jim snažím co nejvíce vyhovět. 
Ale když jsem šila šaty Kláře (loňská absol-
ventka AG, pozn. red.), jediný co mi řekla 
bylo, že chce modré šaty. Tam jsem měla 
docela volnou ruku. Tudíž jsem udělala věc 
s kterou se ztotožňuji a co se mi osobně lí-
bí. Jinak samozřejmě dělám i věci, co bych 
sama sobě neušila. Tam svůj vkus nemohu 
úplně zaplést. 

Je šití čistě tvůj koníček nebo teď 
studuješ na nějaké škole, kde šití vy-
užíváš? 

Teď jsem na textilní škole v Liberci. Ale to 
je spíš teoretické, šít tam nikdy nebudeme. 
Připravujeme se spíš na fungování v oboru 
textilního průmyslu, než být za šicím stro-

jem. Ale až dostuduju, plánuju jít na učňák, 
kde by mě někdo naučil perfektně šít. Zatím 
se to učím sama. 

Má (téměř) poslední otázka směřu-
je do budoucna. Uvažuješ o založení 
vlastní značky? :)

Moc ráda bych něco takového měla. Ale 
určitě ne nic gigantického, spíš krejčovský 
salon. 

(Teď už fakt) poslední otázka. Máš 
tipy na nějaké sekáče nebo obecně 
tipy, kde shánět oblečení?

Já mám hodně ráda Vinted, ale ten je 
docela drahý. Musí se platit za poštu… Na 
druhou stranu pokud má člověk konkrétní 
představu, co potřebuje, tak to tam skoro 
vždycky najde. Jinak mám ráda Textil house, 
kde si vždycky počkám na slevy. Nebo Profi 
Second Hand na Ládví. Tam mají dny, kdy 
je vše za deset, to mám taky poznačené v ka-
lendáři. Tady jsem právě ulovila dost věcí na 
tu maturitní práci, to se vyplatilo. Nejlepší 
zkušenost mám ale s mimopražskými seká-
či. V Praze už jsou ty dobré kousky hipstery 
dost vybrané. Až budete někde na výletě, 
doporučuji tam zajít do sekáče. 

Moc děkuji za rozhovor a přeji hod-
ně štěstí.  •

Všichni to známe - blíží se Vánoce, snažíme 
se naladit na tu bezstarostnou pohodu, po-
jídáme cukroví a  hovíme si v  postelích, až 
přijde nějaký člen rodiny (nejčastěji někdo 
z rodičů) a prohlásí: „Měli bychom uklidit.”

Tímto, dámy a  pánové, končí veškerá 
předvánoční pohoda a nastává několik dní, 
pro některé šťastlivce pouze několik hodin, 
pekla, kdy se snažíme vyznat se ve svých 
věcech a přiřadit jim nějaké místo v našem 
pokoji. 

Nakonec to vždy nějak zvládneme a s po-
citem dobré práce se vrátíme zase k pojídání 
cukroví, shánění dárků na poslední chvíli 
a bezstarostnému životu. Někdy se nám ale 
může stát, že po onom úklidu zůstane pár 
(někdy pár desítek) věcí, které své místo ne-
našly.

Co ale teď s nimi? Samozřejmě je může-
me schovat někam do bedny a říct si, že se 
nám „někdy budou hodit”, ale co když si to 
už nalháváme pátým rokem a onu věc jsme 
ještě nepoužili? Jednoduchá odpověď by by-
la popelnice. Ale co když ta věc není ještě ve 
stavu, kdy by si zasloužila letět mezi rozbi-
tou skleničku a okousanou psí hračku nebo 
nám je jen prostě líto ji vyhodit?

V  tuto chvíli existuje hned několik 
možností, co s  onou věcí můžete udělat. 
A v tomto článku jsem pro vás sepsala ale-
spoň zlomek možných cest, jimiž můžete 
svým věcem prodloužit život. Aby se v něm 
však dalo lépe orientovat, rozdělím jej do 
několika kategorií, jakých určitých věcí se 
jakým určitým způsobem můžete zbavit.

Zaprvé knihy.
Knihy jsou jedním z klíčům k naší minu-

losti, nikdy nestárnou a nikdy jich není dost. 
Proto vždy knihu můžete dát někomu z širší 
rodiny, kdo ji ještě nečetl a stojí o ni, nebo 
ji (pokud je ve velmi dobrém stavu) daro-
vat kamarádovi třeba k narozeninám nebo 
právě k  Vánocům. Pokud ale chcete poslat 
nějakou knihu dál než o  dva domy, vždy 
tu jsou k  dispozici antikvariáty. Najděte si 
v  okolí nějaký antikvariát a  dohodněte se 
s nimi, jestli by knihu od vás nepřijali. Co 
se týče internetového „antikvariátu”, můžete 
zkusit knihobot.cz, kde si za dodání knihy 
do jejich internetového obchodu vyděláte 
i  nějaké šušně. Vše záleží na vaší komuni-
kaci.

Pokud si ale v komunikaci s cizími lidmi 
nevěříte, můžete se obrátit na knihobudky. 
Jedná se o jednoduché budky nejčastěji sto-
jící u nějaké autobusové zastávky, kam mů-
žete přijít a dát jakoukoliv knihu, případně 
si odtamtud nějakou knihu vzít. Osobně 
vím o knihobudce na Zbraslavském náměs-
tí, ale pokud je to pro vás příliš daleko, zde 
si můžete vyhledat knihobudku nejblíže va-
šemu bydlišti. 

Zadruhé oblečení.
Nemusí se jednat jen o  předvánoční 

úklid, kdy zjistíme, že nějaké oblečení neno-
síme nebo nám je malé, velké, moc upnuté, 
moc vytahané a  tak podobně. Co ale pak 
s ním?

Opět platí to jako u knih - nikdy ho není 
dost. Proto je nejlepší, když ho někomu da-
rujete. Mladšímu sourozenci, kamarádovi či 
kamarádovi, mamce či tátovi nebo ho pošle-
te nějaké kamarádce, kamarádovi k dědění.

Pokud ale máte nějaké oblečení, které 
bylo u vašich známých a příbuzných je ne-
doceněno, pořád je můžete dát cizím lidem. 
K tomu slouží dobročinné obchůdky všude 

Linda X. Součková

Jak prodloužit věcem život

https://knihobot.cz/jak-prodat-knihy?gclid=CjwKCAiArIH_BRB2EiwALfbH1IQSjrJH5le8SXNzgwt_lmDCJGNbXDihiLFOH1u4WAgt3hRCqXehdxoCbrgQAvD_BwE
http://www.knihobudka.cz/
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Položili jste si aspoň jednou otázku, jak 
vlastně slaví Vánoce kapři a jejich rodinky? 
Jestli ano, máte na ni odpověď tady, v tomto 
příběhu.

Malý kapr Vašek bydlel v jednom třeboň-
ském rybníce se svou maminkou, tatínkem, 
babičkou, dědečkem a  malou sestřičkou 
Viki. Jednoho dne však maminka ozná-
mila: „Blíží se Vánoce, krásný to čas, ale 
spolu s tím i výlov kaprů. Proto se budeme 
muset zase na chvíli přestěhovat na chalu-
pu.“ A tak si kapří rodinka sbalila všechny 
věci, rozloučila se se svým starým domkem 
a  odešla. Když přijela na chalupu, vybalila 
si své saky paky a maminka šla smažit slad-
kovodní řasy. Babička šla háčkovat a  taťka 
začal uklízet zem pod vodou. Děda mu po-
máhal. „Co tam ti lidi všechno nevyhodí,“ 
brumlal si děda pro sebe. Vaška a Viki po-
slala maminka si hrát.

Druhý den byla sobota. Maminka uděla-
la moc dobré jídlo, a protože nikdo necho-
dil do práce nebo do kapří školy, šli Vašek 
s Viki pomáhat tatínkovi uklízet vodní zem. 
Tatínek byl specialista na kvalitu vody a rost-
lin (byl tedy i kapřím ministrem zdravotnic-
tví v jejich parlamentu), a snažil se vytvořit 
pro svůj rodný rybník a další generace ryb 
co nejlepší podmínky pro jejich život. Byl 
Vaškovým i  Viktorčiným velkým vzorem. 
Pomáhání ostatním je bavilo, a když mohli 
pomáhat tatínkovi jak v jeho rozhodnutích 
o čištění vody či vysazování zdravějších řas, 
tak v čištění vody samotné – sbírali do vel-

kých pohozených igelitových tašek odpadky 
a vynášeli je ven na břeh – byli jako u vy-
tržení. Vašek i  Viki se měli rádi jako bratr 
a  sestra už od vylíhnutí, i  v  sádkách spolu 
vyrůstali a hráli si. Byli sourozenci i nejlepší 
kamarádi zároveň. Jeden bez druhého nedal 
ani ránu. 

U společného pomáhání otci by vydrže-
li celý den, ale stejně maminka v  poledne 
zavolala: „Jakube, Vašku, Viki, je oběd!“ 
Oběd byl moc dobrý - není nad maminčiny 
sladkovodní řasy, tentokrát nasladko. Oběd 
všem moc chutnal, i  babičce, a  to už je co 
říct. Po obědě si všichni dali krátký odpo-
činek a pak dědeček rozhodl, že všichni pů-
jdou na procházku, protože tady byli napo-
sledy před rokem (rodinka se sem vždycky 
uchýlila, když byl výlov kaprů). 

Odpoledne šli tedy všichni na procház-
ku. Byla to zábava. Vašek s Viki si povídali 
a  smáli se, maminka s  tatínkem rozebírali 
situaci vody v Bečvě, kde někdo ze zlých li-
dí otrávil vodu, a babička s dědou společně 
vzpomínali na studia v  kapřím gymnáziu 
a vysoké škole, kde se poznali, když tu na-
jednou se objevil rybářský prut a podběrák. 
„Viki, pozor!“ vykřikl Vašek, ale pozdě. Viki 
chytil podběrák. Vašek popadl Viki do svých 
ploutví a honem ji vylovil z toho podběráku, 

Miriam Žytková, kapří ilustrace její sestřička

Kapří vánoce aneb 
podivuhodná příhoda 
kapra Vaška

po Praze (i  jiných městech). Pokud máte 
oblečení v dobrém stavu, rádi ho tam po do-
mluvě přijmou a vy kromě toho, že se zba-
víte nepotřebného kousku, svým darováním 
přispějete na dobrou věc. Takové dobro-
činné obchůdky provozuje například Cesta 
domů či Sue Ryder, nezisková organizace se 
službami pro seniory. Nejedná se však jen 
o oblečení. To samé můžete udělat s botami 
či doplňky a i s obyčejnými věcmi. Opět zá-
leží na domluvě s obchodem. Oblečení lze 
také darovat na charitu (Charita Šatník), 
konkrétně v  Pernerově ulici či do kontej-
nerů (nejen) Červeného Kříže, které jsou 
podle této tabulky rozmístěny po celé České 
republice.

Pokud snad máte pocit, že bylo vaše 
oblečení třeba moc drahé na to, abyste ho 
darovali, můžete ho prodat. Pomineme-li 
možnost obejít své známé, existuje spoustu 
internetových obchodů, kde si lidé navzá-
jem prodávají své svršky i spodky. Hezkým 
příkladem může být portál Vinted. Pokud 
ho neznáte, prozkoumejte ho, třeba vám 
pomůže se zbavit nějakého moc hezkého 
kabátu.

A  nakonec zatřetí věci, které už nemají své 
místo.

Jednou se toho dětského jízdního kola 
s  barevnými tečkami budete muset zbavit. 
Nebo snad těch několika druhů sněžítek, 
které se vám už nevejdou na poličku. Opět 
tu platí možnost darování. Když je ale ne-
chcete darovat, nebo se nikomu nelíbí, zkus-
te to na bleším trhu. Zde už se musí jednat 
o větší množství věcí a musíte si nastudovat, 
co takový prodejce musí všechno splňovat, 
ale když se přes to všechno prokoušete, 
může být bleší trh do budoucna právě tím 
největším odbytištěm vašich nepotřebných 
věcí. Na této stránce se dozvíte informace 
jak o tom, kdy a kde trhy probíhají, provozní 
řád trhů a i mimo jiné to, co musíte udělat 
pro to, abyste mohl být prodejcem.

Pokud je pro vás bleší trh moc velké sous-
to, nabízí se internet a sociálně sítě. Vždycky 
si můžete najít nějakou Facebookovou sku-
pinu, kde se udávají věci, nebo stačí napsat 
na svou fb zeď, že prodáváte například ně-
kolik těchto boxů na čepice. Za pokus to ur-
čitě stojí. A pokud se nikdo neozve, tak co. 
Existují ještě stránky jako Bazoš.cz, Sbazar 
a mnoho dalších, takže nač předčasně věšet 
hlavu. Navíc „strýček Google vždycky po-
může”.

Doufám, že vám tento článek ukázal ně-
jaké nové možnosti, jak poslat dál své věci 
a neodepsat je hned do popelnice. Měli by-
chom být hospodární a ke svým věcem šetr-
ní. Proč by měla stále růst produkce nových 
věcí, zatímco nám za domem roste skládka 
leckdy i  ještě využitelných věcí? Kolem nás 
je tolik možností, jak svým věcem prodlou-
žit život a navíc k tomu udělat i radost ně-
komu, kdo je narozdíl od nás potřebuje.  •

https://www.cestadomu.cz/obchody
https://www.cestadomu.cz/obchody
https://www.sue-ryder.cz/clanky/dobrocinne-obchody
https://praha.charita.cz/sluzby/charitnisatnik/#chci-darovat-obleceni
https://www.cervenykriz.eu/sber-pouziteho-satstva
https://www.textileco.cz/textileco
https://www.vinted.cz/
http://blesitrhy.cz/
https://www.bazos.cz/
https://www.sbazar.cz/
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Austrálie a Nový Zéland
Vánoce zde probíhají v létě, takže vypada-

jí jako takový podivný americký film Santa 
na pláži. Santovy saně zde tahají klokani, jí 
se krůtí či kuřecí maso a nesmí chybět ani 
tradiční dezert - teplý švestkový nákyp.

Dánsko 
Dárky zde nosí Julemanden, tedy “ 

Vánoční muž”, který žije v  Grónsku. Jí se 
kachna, husa, šunka, pšeničný chléb a sladký 
rýžový nákyp, ve kterém je schována man-
dle. Kdo ji najde, dostane speciální dárek 
(takovou tradici bych ocenil i v Čechách).

Finsko
Před večeří se tradičně chodí do sauny. 

Jí se šunka a  salát z  řepy. Dárky zde nosí 
Joulupukki, tedy “Vánoční kozel”. V součas-
né době ale spíše uvidíte člověka připomína-
jícího Santu, který má (na rozdíl od Santy) 
dlouhý šedivý plnovous; Santa ho má bílý 
a výrazně kratší.

Francie
Jí se několik chodů, které obsahují hlav-

ně plody moře a čokoládovou roládu. Děti 
po večeři položí pod stromek boty, na krb 
pověsí punčochy a do obojího jsou jim poté 
naděleny dárky, které zde nosí Pére Noël, 
tedy Otec Vánoc.

Itálie
Jí se ryby, mořské plody, těstoviny a vá-

noční koláč Panettone. Dárky rozdává čaro-
dějnice Beffana.

Maďarsko 
Dárky se zde rozbalují před večeří a nosí 

je Jézuska s andělem. K večeři jsou většinou 
halászlé kapustnice a kapr. Po večeři většina 
rodin navštěvuje kostel.

Rusko
Slaví se buď na Tři Krále nebo na Nový 

rok. Dárky nosí Děda Mráz a doprovází ho 
Sněhurka. Tradičně se jí pšeničný nákyp, 
pečené vepřové maso s křenem a perník.  •

Jiří Rousek

Exotické vánoce

ale přitom se podběrák zvedl, Viki z  něho 
vypadla a zůstal tam Vašek! „Vašku, Vašku!“ 
volala rodina i s prarodiči a Viki, ale to už 
se podběrák zvedl nad hladinu vody. Vašek 
zalapal po dechu. Nebyl zvyklý dýchat kys-
lík ze vzduchu, ale hned ho lidé vložili do 
kádě se spoustou ostatních kaprů. Vašek se 
jednoho kapra zeptal: „Hej ty, jak jsem se tu 
ocitl a co tu se mnou udělají?“ „Ty to nevíš? 
Ulovili tě. Odvezou tě na trh, lidi si tě koupí 
a snědí tě! Lidi jedí každý štědrý den kapra 
s  bramborovým salátem!“ Do Vaška jako 
když blesk uhodí.                                                                                                                   

                       
Druhý den odvezli Vaška na trh s kapry. 

Několik kaprů už prodali a Vašek je neměl 
nejmenší šanci zachránit… 

Zrovna šla kolem maminka, tatínek 
a  malá holčička Alenka. „Jé, mami, tam 
mají kapry! Že mi jednoho koupíš, že jo, 
že jo?“ prosila Alenka. „Jo, toho jsem ještě 
chtěla koupit,“ řekla maminka a  Alenka 
byla v  sedmém nebi, že jí maminka koupí 
kapříka. „Pane, mohla bych, prosím, jed-
noho kapra?“ „Jistě, a kterého?“ „Tamtoho, 
mami, prosím, prosím,“ prosila Alenka. 
„Tohohle?“ „Ano, prosím vás,“ řekla ustara-
ně maminka. Prodavač vylovil síťkou Vaška 
a položil do na dřevěné prkýnko na kráje-
ní. „Chcete ho živého, nebo ho mám klep-
nout?“ „Vy ho snad chcete zabít?“ zeptala se 
Alenka s hrůzou v očích. „Živého, prosím,“ 
řekla maminka a prodavač nalil do igelitky 
trochu vody, dal do ní Vaška a zauzlil igelit-
ku. Podal ji mamince. „Sto korun, prosím.“ 
Maminka mu podala zvláštní papírek, který 
byl zbarven trochu dozelena. „Mami, můžu 
kapříka nést až domů?“ zeptala se Alenka. 
„Jo, můžeš,“ zasmála se maminka. A  tak 
Alenka celou cestu domů pyšně šla s kapří-
kem v igelitové tašce v ruce. Maminka i tatí-
nek se usmáli. 

Doma u  Alenky to vypadalo útulně. 
Vaškovi to okamžitě připomnělo jeho rodný 
rybník. „Pojď, kapříku, dáme tě do vany,“ 
řekla Alenka a napustila do takové velké ná-
doby u zdi vodu. Rozvázala igelitovou tašku 
a  Vašek okamžitě skočil do vany. Plaval si 
v  ní a  Alenka mu nadrobila suché rohlíky. 
Vaškovi to docela chutnalo, ale ne tak jako 
maminčiny řasy. Zastesklo se mu po domo-
vě. 

Další den ráno Alenka vlezla do postele 
k rodičům a dala jim pusu za to, že jí kou-
pili domácího mazlíčka. „Ale ten kapr není 
domácí mazlíček, na něj jsi ještě malá. Ten 
kapr byl přece k  jídlu ke štědrovečerní ve-
čeři, miláčku!“ zasmála se maminka. „Ale 
… to by znamenalo, … že ho sníme?“ ze-
ptala se se strachem v hlase Alenka. „Ano, 
Alenko! Nebuď smutná, možná, že ti něja-
kého domácího mazlíčka koupíme, až budeš 
trochu starší …“ „Ale já ho nechci sníst! 
Mám kapříka ráda, dám mu jméno, budu 
se o něj starat!“ rozplakala se Alenka. „Ale 
Alenko -!“ vykřikla maminka, ale Alenka 
utekla pryč, k Vaškovi.

„Ach jo, tak tě budeme muset sníst, …“ 
řekla Alenka, když se vyplakala a uklidnila. 
Ta holčička je moje šance na záchranu! řekl 
si Vašek, ale jak to té holčičce jenom řeknu? 
Vašek přemýšlel a přemýšlel. Jasně, pomocí 
pantomimy! rozsvítilo se mu v hlavě. Začal 
ťukat hlavičkou o  okraj vany, ťuk, ťuk, ťuk 
… Alenka si toho všimla. „Chceš ven, viď? 
… Tak počkat! To budou rodiče překvapení, 
až uvidí, že kapr ve vaně nebude! A nesníme 
ho!“ radovala se Alenka. Vzala tedy Vaška 
do igelitové tašky a  šla k  rybníku. „Díky, 
Alenko,“ promluvil Vašek lidskou řečí (ani 
sám netušil, že to umí!) a  hned pokračo-
val, „ale ostatní kapři se taky trápí, že je na 
Štědrý večer snědí. Mohla bys je taky dát do 
té igelitky a  donést je k  rybníku, prosím?“ 
„Jasně, kapříku,“ řekla Alenka, které ani 

trochu nepřišlo divné, že kapr mluví. Vašek 
dal Alence šupinu pro štěstí a vrátil se ke své 
rodině. To bylo doma radosti! Teď už tedy 
mohla nastat pravá vánoční kapří pohoda!

Alenka se zatím celou noc plížila otevře-
nými okny dovnitř všech domů v Třeboni, 
brala kapry do igelitky a  vypouštěla je do 
rybníka.  •
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To, že se jednou za měsíc či dva na chodbách buďto vyrojí studenti s řádkou Agónií v jedné 
ruce a pokladničkou v druhé, nebo vám v e-mailové schránce přistane zpráva o vydání nového 
čísla spolu s jeho elektronickou verzí v příloze, stihl zaznamenat snad každý ÁGéčák. A není 
divu, Agónie k naší škole patří už takřka neodmyslitelně - vždyť letos vychází osmým rokem. 
Zdalipak jste ale věděli, že historie AG žurnalistiky se táhne ještě mnohem, mnohem dál a že 
takovéto studentské počiny sahají až do roku 2003? V prvním Agóniovém speciálu si na osla-
vu vstupu do nové dekády nasedneme do stroje času a  vydáme se na cestu napříč historií. 
Nasednout, připoutat a… start!

Justýna Tůmová

Historie časopisu AG

Před rokem 2010 
Věřte tomu nebo ne, ale v roce 2020 to nebylo ani zdaleka poprvé, kdy AG časopis vy-

cházel elektronicky. První dochovaná zmínka o periodiku z per našich spolužáků pochází 
z  roku 2003. Občasník, jemuž se tehdy věnovali Marek Novák a Martin Jarolímek, se do 
internetové sféry přesunul už v roce 2006. Kluci tehdy chodili do tercie. Docela borci, že? 
A jak se jejich plátek vlastně nazýval? To si můžete vyluštit zde (a ověřit si u toho své biolo-
gické znalosti):
 

 
1. Orgán, do nějž ústí vylučovací, trávicí i rozmnožovací soustava
2. Odborný název pro mořskou okurku
3. Jméno proslulé varanky z Pražské Zoo

Prvním časopisem s  otevřenou náručí 
pro širokou studentskou veřejnost se sta-
ly AG časy. Jak sama jejich šéfredaktorka 
Anežka Benešová píše v oznámení na arcig.
cz, v druhém patře se na nástěnce jednoho 
květnového dne v  roce 2007 sebevědomě 
objevil nápis “AG časy”. Časopis vycházel 
pod taktovkou kvintánů, ale přispívat do 
něj směl každý, kdo stál o  to ukázat světu 
své literární nadání a kreativně se realizovat. 

Bylo to tak úplně poprvé, kdy žáci mohli 
do žurnálu vypouštět nejrůznější interní 
studentské záležitosti od mezitřídních lásek 
přes hlášky z hodin až po drby o záškoláctví. 
AG časy samozřejmě měly i  svou seriózní 
stránku, podobně jako Agónie publikovaly 
reportáže, nejrůznější recenze a  básničky. 
A ano, i AG časy vycházely elektronicky, zde 
ale došlo jen na první dvě čísla.

Kateřina Vrtišková 
Ilustrace výročního speciálu - obálka a hodiny
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Koho napadlo založit školní časopis? 
Jak vás to napadlo?

Časopis jsem založil se spolužákem 
Vojtou Palánem. Přispěla nám ještě Tereza 
Vašková, moje sestry (Anna a  Tereza 
Martinovské), něco napsala Marie Topolová 
nebo Vašek Novák. Říkali jsme si, že by něco 
takovýho měla škola mít. Hodně mě inspi-
rovalo Kágéčko, který dělali kamarádi a kde 
časopis jel ve velkým.

Co všechno zakládání časopisu ob-
náší? Co tě na tom bavilo a  co na-
opak ne? (Jaké to bylo přijít s něčím, 
co předtím nikdo nedělal?)

Kdysi na AG časopis prý byl, takže úpl-
ně první jsme nebyli. Bavilo nás vymejšlet 
různý typy článků a dělat investigativní re-
portáže (např. rozhovor se strávníky jídelny, 

reportáž ze školní kotelny). Vojta byl levico-
vě zaměřenej, takže dělal rozhovor s  „běž-
ným lidem“, např. s  paní, co hlídala fronty 
na oběd. Nevim, jestli to tak je pořád, ale 
tehdy tam stála a její ruka jako závora pou-
štěla a zastavovala proud studentů, přičemž 
osoby nižší povahy se s ní někdy skoro praly 
a strkaly do ní. Vojta zjistil, že má zajímavej 
životní příběh a že jí je přes 80. Říkali jsme 
si, že by to článek o  ní mohl třeba trochu 
zlepšit...

Jaká byla odezva čtenářů?
Odezva nebyla nic moc a  i  proto časo-

pis po pár číslech vyhnil. Chtěli jsme bejt 
nezávislý a  tak jsme nechtěli žádat školu 
o podporu, ačkoliv je pravda, že nám ji pak 
tehdejší vedení nabídlo. Taky jsme chtěli 
bejt dobročinný, zisk měl jít Člověku v tís-

Marta Majerová

Jan Martinovský - Není 
časopis jako Časopis

Rok 2010
Držte si klobouky, svištíme o tři roky vpřed! A držet si je nepře-

stávejte, protože naše další zastávka je pořádná jízda. Čtyřčlenná 
redakce pod vedením septimána Honzy Martinovského svým spolu-
žákům v březnu roku 2010 představila Časopis AG. Jeho nulté číslo 
je stále dohledatelné na arcig.cz a můžeme vám říct, že vážně stojí 
za prolistování. Jestli je na osmistránkovém vydání nejlepší reportáž 
o kotelně, anketa, nebo uvaděč, se posuzuje velice těžko.

ni, takže jsme časopis chtěli prodávat za 
10 korun. To ale byla pro tehdejší studenty 
astronomická částka, za kterou to odmítali 
kupovat. Tuším, že Člověku v tísni jsme po-
slali asi stovku.

Co byl nejčtenější nebo nejpopulár-
nější článek časopisu?

Asi nejlepší byla reportáž ze školní ku-
chyně. Zázemím kuchyně nás pěkně pro-
vedli skrz naskrz a my jsme za to drze zve-
řejnili všechno, co jsme viděli, včetně cedule 
„starý džem“, stroje, co se zrovna porouchal, 
a hlášky paní kuchařky: „taky tam napište, 
jak jste hubatý, to tam nenapíšete!“ Na obál-
ku jsme dali titulek: „Vaří opravdu školní 
kuchyně krtčí mozečky?“. Pak jsme z  toho 
měli průšvih, protože si to šéf jídelny přeče-
tl. Ale zas jsme si připadali mocně.

Proč časopis skončil?
Těch pár čísel bylo docela obsažnejch, 

psalo se tam o  tehdy čerstvý školní radě, 
školním výměnným pobytu a  tak, takže to 
bylo fajn. Ale nedokázali jsme to rozšířit 
a prodat. Měli jsme taky nějak už před ma-
turitou a tak jsme to zapíchli. Já jsem záro-
veň dělal školní obchod s  Fairtrade jídlem 
a čajem, taky neziskovej, kterej se rozjel víc 
(těšte se na článek o obchodě v příští Agónii 
- pozn.redakce). Na vině určitě nebyl název 
časopisu, kterej zněl „Časopis“.

Co bys poradil redakci Agónie?
Je skvělý, že se Agónie tolik rozjela, roz-

vinula a  udržela při životě. Tehdy jsme se 
navzájem popichovali s  kamarádama, co 
dělali Kágéčko. Oni se nám smáli, že kra-
chujem. Tam měli díky školní dotaci obří 
náklad a rozdávali zadarmo. Zas ale museli 
plnit zadání školy a  nemohli si dovolit tak 
svobodný články: nějaká učitelka jim to 
četla a v podstatě je cenzurovala. Takže my 
jsme se jim zas posmívali, že jsou ujařmený. 
Je těžký najít nějakou střední cestu, ale přeju 

Agónii, ať se vám ji daří psát co nejvíc svo-
bodně a nezávisle. Protože jedině tak může 
bejt pro studenty doopravdy živým čtením. 

Máš nějakou zábavnou historku spo-
jenou s časopisem?

Co si tak prohlížím tu reportáž z  ku-
chyně, tak ta by naštvala asi každýho: 
„Prosimvás, k  čemu slouží dehydratovaná 
krupička?“ ptáme se. „Na krupičnou kaši ty 
vole“ odpovídá pan vedoucí. Z čeho všeho 
se dělají naše jídla napovídají nápisy na dve-
řích: „Sklep sestry“ nebo „sklad CO2.“ Ke 
kuchyni patří ještě dvoreček. „Tam si sed-
neš, dáš si pivo, cigáro, znáš to...“ vysvětluje 
kuchtík.

Děkujeme za rozhovor!

Někdo z redakce Agónie našel nedávno na stránkách první díl školního časo-
pisu, který vyšel před 10 lety. Tak jsme si řekli: „10 let od založení Agónie, to 
musíme oslavit!” A tak jsem se ujala dělání rozhovoru s prvním redaktorem 
časopisu - Janem Martinovským. Zjistila jsem ale, že to bylo trochu jinak. 
Před 10 lety totiž Agónie ještě vůbec neexistovala. Jan a jeho spolužáci se 
rozhodli založit školní časopis s  názvem Časopis. Bohužel ale neměl velký 
ohlas, a tak brzy skončil.

Anketa v Časopisu
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Rok 2012
A jsme tu, vážení. Roku 2012 přišla na svět Agónie. Stala se tak 

čtvrtým periodikem, který kdy na AG vycházel. Kdo jí ale položil 
základy a jak se to vlastně přihodilo? Marta Majerová vyzpovídala 
jednu ze zakladatelek, Anežku Čížkovou, jež nám všechny naše 
otázky laskavě zodpověděla.

Kdo všechno se podílel na zakládání 
Agónie a jak vás to napadlo?

První myšlenka tuším napadla Terez 
(Tereza Reichelová), následně jsme sbíra-
ly nadšence a  kamarády, kteří měli zájem, 
začali se scházet v  kavárnách a  debatovat 
o  tom, co vlastně chceme a  proč. Ale pře-
devším jsme si užívali to, že jsme spolu 
a  můžeme dělat něco tvůrčího. Dávalo 
nám to nějaký pocit pospolitosti, kreativity 
a smysluplnosti, který nám ve škole myslím 
poměrně chyběl.

Věděli jste o časopise který byl před-
tím? Neodradilo vás, že tak rychle 
skončil?

O předešlých časopisech jsme měli něja-
ké tušení, nikdy jsme ale asi žádný neviděli, 
natož četli, takže to na nás velký vliv nemě-
lo. Spíš nám to dodalo kuráž v časech, kdy 
bylo obtížné dotáhnout vydání, obepisovat 
opozdilce, vyzvedávat výtisky a  přesvědče-
ní, že to chceme dotáhnout a nechceme, aby 
to byl jen časopis, který bude fungovat pár 
měsíců a zmizí.

Jak vznikl název Agónie?
Název Agonie vznikl po několikaho-

dinovém spojování písmen AG s  dalšími 
vulgárními i  slušnými slovy. Když název 
padl, myslím, že na něm panovala poměrně 
jednoznačná shoda. Jednak význam slova 
agónie  („postupný přechod od života ke 
smrti“) odpovídal tomu, co jsme měli do-
jem, že na některých hodinách pravidelně 
zažíváme, zároveň je slovo libozvučné a jas-
ně vyjadřuje, ke které škole se časopis hlásí.

Jak na časopis reagovala škola? Byli 
jste někdy cenzurováni vedením?

Prvotní přijetí časopisu vedením školy 
bylo poměrně skeptické. Nás to tenkrát pří-
liš nepřekvapilo, zažili jsme to předtím s ak-
cemi jako byli přednášky před studentskými 
volbami či filmové noci. Mě přístup vedení 
poměrně mrzel, protože jsme z  jejich stra-
ny necítili žádnou podporu, spíš naopak. 
Cenzura i  přes náš nesouhlas musela nad 
každým číslem probíhat, ve výsledku mám 
ale dojem, že nám vedení nakonec žádný 
článek nezakázalo.

Marta Majerová

Anežka Čížková - 
“Budiž Agónie!”
Aneb rozhovor s jednou ze zakladatelek Agónie.

Zadní strana obálky z února 2014
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Co byl podle tebe nejlepší článek, 
který jste vydali?

Nejlepší článek si vůbec netroufám hod-
notit (ne, že bych si vůbec nějaký článek 
takhle zpětně vybavovala). 

Jak jste zajistli, že bude Agónie po-
kračovat?

Kontinuitu jsme nijak nezajišťovali. 
Vnímala jsem, že Agónie byla jako jedna 
z mnoha studentských akcí na AG něco, co 
budovalo příjemnou studentskou komuni-
tu. Setkávat se s redakcí Agónie byla vždyc-
ky radost a  my doufali, že právě ta radost 
ze společného tvoření a  setkávání se udrží 

Agónii i  dál. Složení tehdejší Agónie bylo 
od primy až po oktávu, snažili jsme se, aby 
prostor měli se svými tématy všichni. Takže 
jsme to nepředávali nikomu anonymně, ale 
dalším kamarádům, u kterých jsme věděli, 
že mají Agónii rádi a povedou jí dobře.

Máš nějakou radu pro současnou re-
dakci Agónie?

Radu ani ne. Spíš jen díky, že Agónii 
dál děláte! A to zvlášť teď, když moc jiných 
možností „setkání“ není. Tak držím palce 
dál!

Děkujeme za rozhovor!

Cesta Agónie do dnešní podoby byla ale velice nelehká. 
Obdobně jako u Časopisu se i na ní zprvu podílel pouze ne-
patrný zlomek žactva, procházela mnoha obrozeními a do-
konce jedním znovuzrozením. K první větší obnově Agónie 
od jejího vzniku došlo v roce  2017.
Oliver Adámek, student excelující v publicistice už od svých 
raných let na AG, tehdy chodil do septimy. Agónii nejenže 
celkově překopal, ale dokonce ji i dovedl na druhou příčku 
v  soutěži studentských časopisů. Za svou práci po zásluze 
získal cenu rady rodičů pro školní rok 2017/18. A  ani teď 
po třech letech ho záliba v žurnalistice neopustila. Ostatně, 
o  tom vám může sám říct více v  rozhovoru, na kterém se 
s námi laskavě podílel.

Justýna Tůmová

Oliver Adámek - 
O žurnalistice, hipsterech 
a bublinách
S  jak velkou podporou ses setkal, 
když jsi Agónii obnovoval?

To se hodně lišilo před a po vydání prv-
ního čísla. Asi logicky, nikdo nejdřív neměl 
představu o  tom, jak ta nová Agónie bude 
vypadat. Po prvním čísle bylo naštěstí dost 
pozitivních ohlasů, za první den se vypro-
dalo, takže jsme všech dalších už tiskli víc. 
To mi osobně dalo energii v  tom takhle 
pokračovat. Začali pak přicházet i  lidi, co 
chtěli přispívat, nakonec se na pěti Agóniích 
v tom roce podílelo asi 30 lidí. Z toho jsem 
měl radost. Někomu se víc líbila původní 
Agónie, ale těch pozitivních ohlasů bylo 
dost.

Když srovnáš, jak vypadá Agónie ny-
ní a jak vypadala za Tebe, v čem vidíš 
pokrok? Co se ti naopak nelíbí?

Je teď uvolněnější a víc „studentská“, dost 
lidí ji teď může brát víc za svou, prostě sku-

tečně ágéčkovskou. Taky se mi líbí, že v ní 
jsou povídky, těch jsem chtěl v  Agónii víc 
a  mám pocit, že nakonec vyšla jen jedna. 
A neřekl bych, že se mi na Agónii teď něco 
přímo nelíbí. Měl jsem akorát ten názor, že 
je lepší psát pro užší skupinu (ročníky od 
kvinty do oktávy), která si pak ten časopis 
může přečíst od začátku do konce a všechna 
témata budou „pro ni“.

Myslím, že si ještě teď mnoho lidí pa-
matuje Tvůj článek „(Ne)buďme na 
sebe zlí - Diagnóza AG“, kde jsi s ne-
bývalou ostrostí popsal společenský 
stav ÁGéčka jeho rozdělením na uje-
čené nižší ročníky a divné hipsterské 
ročníky vyšší. Jak se na ten článek 
díváš po odmaturování a s několika-
letým odstupem? Stál za tu vlnu re-
akcí, jež po něm následovala?

Dneska bych řekl, že určitě ne. Ten člá-Obálka z června 2015
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nek vznikal v  dost specifický době: tehdy 
byla Agora i  Agónie věc užší skupiny lidí 
z oktáv, která mezi sebe moc nepouštěla niž-
ší ročníky a reagovala někdy odmítavě na ji-
né názory, probíralo se to třeba i na ŽRAGu. 
Já do té debaty „přispěl“ tímhle článkem, 
a  ten ty konflikty akorát zbytečně vyhrotil. 
Pak jsem ale s těmi lidmi byl v týmu Agory 
i Agónie a vycházeli jsme spolu úplně v kli-
du. Vytvářet nebo podporovat nějakou vá-
lečnou atmosféru je blbost, s Agónií jsem se 
pak proto snažil o opak – často jsme (třeba 
na téma akce Vyjdiven) vydali dva proti-
chůdný názory. A  nějaký sociálně-psycho-
logický nadsazený fejeton o  AG jsem pak 
psal ještě v  septimě a  oktávě, naštěstí už 
s pozitivnějším ohlasem.

Stal ses i ty takovým hipsterem?
To je vtipná otázka, asi trochu jo, do ma-

turity jsem se někam posunul. V mojí oktá-
vě už mohl takový článek klidně psát někdo 
z kvinty o mně. Jakákoli takováhle nálepka 
ale akorát betonuje ty bubliny, do kterých se 
lidi dělí.

Je něco, co bys vzkázal nebo poradil 
budoucím či stávajícím šéfredakto-
rům Agónie?

Aby vydrželi. A  aby z  Agónie nedělali 
bublinu.

Děkujeme za rozhovor! 

Navzdory Oliverovým snahám a  prvotnímu velkému nadšení ale časopis začal poma-
lu skomírat. Za nějaký čas dokonce přestal vycházet úplně a  Agónie zmizela z  povrchu 
ÁGéčkovského. Navěky? Zjevně ne! Na scéně se totiž objevily Emma Pěchoučková a Verča 
Fimbingerová. Tyto dvě oktavánky, jejichž úvodníky jste mohli ještě do letošního října po-
tkávat na úvodní stránce časopisu, společnými silami postavily roku 2019 Agónii na nohy. 
A ta stojí doteď. Pod jejich vedením se z Agonie stala Agónie, byl vytvořen speciální grafický 
oddíl a  dokonce se v  Katolickém týdeníku o  časopisu objevil článek. I  ony si našly mezi 
maturantskými povinnostmi chvilku času a rozhodly se nám poskytnout rozhovor.

Linda X. Součková

Rozhovor s Emmou 
a Verčou - 
Na velbloudu vstříc 
úspěchu
Jak jste se k Agónii dostaly?

Emma: Já si myslím, že když jsme do-
dělaly naši debatní soutěž, tak jsme neměly 
moc co dělat, a řekly jsme si: „Půjdeme za 
Oliverem, schválně, jak je to teď s Agónií”. 
No, a on nám řekl, že s Agónií to nijak není, 
že v septimě to nikdo dělat nechce a pokud 
to chceme dělat my, tak ať to tedy děláme 
my. Tak jsme si řekly “Proč ne!”, aniž by-
chom to předtím kdy pořádně dělaly. Co 
dalšího bys Verčo řekla?

Verča: No, já třeba v  životě do Agónie 
nic nenapsala a  potom se nějak přihodilo, 
že jsem ji vedla. Nevím, jak se to vlastně se-
běhlo. Vím, že jsme dělaly tu debatní soutěž, 
pak teda netuším, co se stalo v mý mysli, ale 
prostě jsme šly za Oliverem a vím, že on řekl 
“Holky, tak já vám k tomu někdy něco řek-
nu, kdybyste to chtěly dělat”.

Emma: Hm, jo, tak to bylo. Měli jsme 
jednu schůzku, kam přinesl starý Agónie. 
Pak jsme si vzpomněly, že Bára, se kterou 

jsme chodily na divadelní seminář, hrozně 
hezky maluje, takže bychom ji mohly mít 
na grafiku. A  tak jsme se jí zeptaly a  ona 
řekla “Jo!”. První číslo jsme daly dohromady 
prakticky samy.

Verča: Jo, to bylo super. A všichni se nám 
hrozně smáli.

Emma: Jo! A potom jsme udělaly druhý 
číslo, kam už psalo pár dalších lidí a pak až 
v září jsme začaly fakt pořádně nabírat lidi. 
Ze začátku jsme všechno dělaly jen my tři. 
Takže všechnu grafiku i  s  obálkama dělala 
Bára a články jsme zkrátka psaly my, případ-
ně nějaký náš spolužák se strašnejma hrub-
kama. A korekturu dělala Verča.

Verča: A hlavně ze začátku, kdy jsme po-
řádně nevěděly co a jak a všechno jsme děla-
ly samy, tak vydat jediný číslo trvalo hrozně 
dlouho. Takže ze začátku byla Agónie spíš 
dvouměsíčník. Potom, nějak od ledna, ne-
bo listopadu, nevím, se nám z  toho poda-
řilo udělat měsíčník a  získaly jsme Lukáše Březnové číslo 2017/18
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na obálky. Už přispívalo i víc lidí a bylo to 
celkově mnohem lepší, i  když pořád bylo 
málo obrázků, což byl po dlouhou dobu náš 
nedostatek. To teď už víme, ale nějak jsme to 
tehdy nezvládly… No, a potom byla distanč-
ka, takže se zrušil ten měsíčník jako takovej, 
byly dvě čísla no a… každopádně z toho teď 
mám radost.

Emma: Hodně lidí jsme natáhly v  zá-
ří, jelikož jsme přivedly spoustu mladších 
ročníků. Oliver dělal Agónii jen pro starší 
ročníky, myšleno pro vyšší gymnázium, 
takže tam byly ty politický debaty a takový 
věci a vzhledem k tomu, že jsme věděly, že 
nám tam ze starších ročníků nikdo nic moc 
nenapíše, tak jsme šly naprosto sebevědomě 
do těch prim a sekund, kde ty děti byly úpl-
ně nadšený, že je nějakej školní časopis a šly 
do toho. Což si myslím, že byla nejlepší věc, 
jakou jsme mohly udělat.

Verča: Takže pro všechny budoucí šéf-
redaktory Agónie, na adapťácích se musíte 
extrémně zpropagovat. 

Emma: Já jsem jela na adapťák s těmi pri-
mány, jen abych je dostala do Agónie (směje 
se).

Verča: Jinak si teda nepamatuju ten bod 
obratu, co se pohnulo v mé mysli, že půjde-
me dělat Agónii, no.

Emma: Já taky ne.
Verča: Jsme se k  tomu prostě nějak do-

staly. A je to fajn.

Jaký byl váš nejvtipnější zážitek 
s Agónií?

Emma: Velbloud byl nejlepší.
Verča: Jo, vymejšlení velbloudí básnič-

ky u  Emmy na chatě bylo skvělý. A  taky 
vždycky byla hrozná sranda, když jsme se 
z  Lukáše snažily vytřískat obálku. A  ještě 
si vzpomínám, když jsme poslaly Agónii 
do tisku asi ve dvě v noci a v šest ráno nám 
psali, že to máme vytisknutý. Čtyři hodiny 
potý! To bylo fakt úžasný.

Emma: Já jsem jim napsala něco ve sty-

lu „Jo, docela to spěchá, tak jestli by to šlo 
co nejdřív” a  říkala jsem si „Tak nám řek-
nou, že to bude třeba v  deset nebo během 
dopoledne”. Jenže už pak ráno před školou 
jsme to mohly jít vyzvednout. To bylo hustý. 
A taky potom jednou, když jsem s nimi ně-
co zařizovala, mi volali a  fakt celou velkou 
přestávku mi vysvětlovali, jak jim to tam 
suprově funguje, jaké tam mají stroje - a by-
la to fakt sranda.

Verča: A  taky bylo hrozně vtipný, jak 
jsme ze začátku, asi první dvě čísla, poslaly 
vydání do tisku a  oni prý „Špatný formát, 
znova”, tak my jsme to poslaly znova a oni 
„Zase špatný formát, znova”.

Jaký je váš nejtrapnější zážitek 
s Agónií?

Emma: Když se mi vysypaly všechny 
agóniové peníze po škole (směje se). To by-
lo minulý rok a v  té třídě byli oktaváni po 
nějaké diskuzi, zrovna odcházeli. No a mně 
se uprostřed dveří do té třídy mi rozsypaly 
na chodbu všechny ty peníze… No… ještě 
nějakej trapnej zážitek…

Verča: Já hledám naše Agónie, abych se 
do nich mohla podívat a zjistit to, ale mo-
mentálně nevím, kde jsou.

Emma: Já je mám tady, počkej…
Verča: V prvním čísle jsme třeba špatně 

napsaly mail Agónie, takže jsme to pak mu-
seli ručně přepisovat. A… to docela trapný 
bylo... 

Kdybyste právě potkaly svá mladší 
já, Emmu a Verču, které právě rozjíž-
dí Agónii, co byste jim řekly?

Verča: “Buďte s  Lukášem větší kámoši, 
aby vám ty obálky dával ochotněji (směje 
se).” Ale jsou fakt hezký… Nebo spíš něco 
stylem “Nebojte se, že by s vámi do toho ni-
kdo nešel.” Nebo taky, že jsme si ze začátku 
dělaly všechno samy a  spoustu věcí chtělo 
lépe promyslet. Třeba pokus o  A4 formát 
- jako hezké experimentování, ale když po-

rovnáme první číslo a  číslo s  velbloudem, 
tak je to fakt rozdíl. Je tam jasný ten vývoj, 
protože jsme toho od té doby udělaly víc, 
ale… tak, no… Jo! Možná předplatný jsme 
měly líp vyřešit. (směje se). No prostě ať do 
toho rozhodně jdeme. Že to stojí za to.

Emma: A  že bychom rovnou měly při-
bírat lidi z  mladších ročníků.  Ale hlavně, 
že Agónii čtou i  jiní lidé než učitelé. To je 
důležitý.

Děkujeme mnohokrát za rozhovor!

Obálky z února 2020 - “Číslo s velbloudem”
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Ač se kniha dle obalu soudit nemá, pokud byste Agónii soudili dle její obálky, určitě bychom 
se nezlobili. Mohlo by vám to totiž o nás jen a jen zlepšit mínění. Obálka je něco, co vás má 
upoutat. Co vás má nalákat na poklady, jež se za ní skrývají. Něco, co celému časopisu udává 
náladu, barvu a tempo. Už dlouhou dobu se nám prokazuje, že to je umění, které má pevně 
v hrsti náš dvorní obálkář Lukáš Witzany - shodou okolností titulovaný třetím nejpohlednějším 
klukem z vyššího gymnázia (na základě ankety z únorového čísla 2020). Jemu po boku kráčí 
osoba, jejíž práce je nenápadná, skrytá a neprávem upozaděná. Tvoří totiž snad nejdůležitější 
část procesu vzniku čísla. Barča Hnyková, agóniová sazbařka, má na starost, že vydání nevy-
padají jako písmenková polévka, nýbrž mají tvar, formu a eleganci. Ruku v ruce tak společně 
vytváří úplný kabátek časopisu způsobem, jenž na AG doposud neměl obdoby. Oba se nyní se 
svou kariérou z důvodu celkové vytíženosti pomalu loučí, avšak kapitola, kterou do historie AG 
časopisů zanesli, je neopominutelná.

Justýna Tůmová

Rozhovor s krejčími šatů 
Agónie

To, že se vám grafická stránka daří 
a že ji udržujete takřka na profesio-
nální úrovni, se nám ve zpětné vazbě 
objevuje snad po každém vydaném 
čísle. Říkám si tedy, jak jste se k ta-
kovému řemeslu dostali? Učil vás ně-
kdo?

Lukáš: Jde o to, že než jsem vstoupil do 
Agónie a začal dělat obálky, tak jsem na tu 
grafickou stránku časopisu koukal a  říkal 
si, že by to mohlo být lepší. Takže jsem se 
tomu začal věnovat spíš z pocitu potřeby ji 
zlepšit. Ale žádný supergrafický typ nejsem 
a nikdy jsem se o to ani zas tolik nezajímal, 
obálkaření jsem se vlastně naučil tak nějak 
náhodně. S  Barunou jsme si jen řekli, že 
chceme něco udělat s tím, jak to teď vypadá. 
Tak jsme si vzali hromadu časopisů, koukali 
se na ně, co se nám líbí, co se nám nelíbí, co 
bychom třeba udělali jinak, vybrali jsme si 
font, zvolili si systém a pak už jsme to prostě 
jenom započli.

Barbora: Vlastně už ani nevím, jak jsem 
se k  tomu nachomýtla, mám vzpomínku, 
jak mi holky říkají, že by Agónii chtěly oži-
vit, a než jsem se nadála, pokoušela jsem se 

nasázet první číslo, byť jsem předtím nikdy 
nic podobného nedělala. Říkala jsem si, že 
by mě bavila práce s grafikou, ale pak jsem 
měla tolik starostí se sazbou, že na nějakou 
vizuální invenci mi nezbývaly síly. Lukášovo 
“grafická stránka by mohla být lepší” je ještě 
dost mírné, já bych ji tehdy asi popsala jako 
chybějící. Nebylo tam nic mimo čistého tex-
tu, a v tom se ještě sem tam vyskytlo nějaké 
to typografické faux-pas. Ale tu zkušenost 
jsem zkrátka neměla, později jsem se prostě 
dívala do nějakých serióznějších časopisů 
a říkala jsem si, že když oni nemají odsaze-
ný první odstavec, tak já to zkrátka udělám 
stejně - toliko k mé kompetenci.

Přispívali jste do Agónie už dříve 
před jejím “posledním vzkříšením”?

Lukáš: Ne ne, nikdy. Teprve když ji tehdy 
holky od nás ze třídy obnovily, tak jsem si 
říkal, že bych tam třeba něčím přispěl. Ale 
nic moc mě nenapadalo, takže jsem si až 
později našel to místo u obálek.

Barbora: Ne ne, nikdy před tím. Teď 
vlastně asi poprvé přispívám nějakým tex-
tem. 

Jak je tvorba obálek a sazby nároč-
ná? Ať už časově nebo obecně.

Lukáš: To hodně záleží na tom, jaké je té-
ma. Když jsem dřív víc chodíval na rady, tak 
jsem mohl snadněji protlačit nějaké téma, 
které mi víc říká nebo o němž už mám rov-
nou konkrétnější představu. Jakmile přijde 
nápad, tak už trvá třeba jenom dvě hodiny 
ho finalizovat. Ale než přijde, tak to může 
být dost hrozné. Vždycky se to snažím inter-
pretovat trochu zajímavěji, a ne když je téma 
“jabko”, tak prostě jen nakreslit jabko.

Barbora: Sazba ze začátku rozhodně byla, 
časově a vůbec, ale postupně jsem si to čás-
tečně zmechanizovala, takže je to o dost lep-
ší. Ještě teď v izolaci je to podstatně snazší, 
nemusím se články snažit napresovat nebo 
naopak natáhnout na ten prokletý, čtyřmi 

dělitelný počet stránek. A stejně tak teď ne-
děláme onu taškařici, kdy potiskneme osm-
desát výtisků jedním razítkem, abychom 
měli trochu nějaké barevnosti, v pdfku má-
me všechny barvy, co si můžeme přát, to je 
rozhodně úžasné.

Máte pocit, že vám působení v Agónii 
něco dalo?

Lukáš: Určitě. Naučilo mě to nebát se dá-
vat své práce, které se mi líbí, na odiv nebo 
někam na veřejnost. To je něco, čím jsem si 
byl vždy trochu nejistý.

Barbora: Rozhodně, naučila jsem se 
spoustu praktických věcí, ale prezentovat 
nějakou svou kreativní práci se zkrátka stá-
le strašně bojím, a  těžko říct, jestli bych to 
mohla překonat, jako to udělal Lukáš. Proto 
taky Agónie vypadala před Lukášovými 
obálkami tak, jak vypadala, byť jsem mě-
la nějaké vlastní vize; zkrátka jsem se bála 
představit něco nového, pod co bych se po-
depsala a prohlásila, že jsem s tím spokoje-
ná. Takže hlavně jsem přišla na to, že asi dál 
nepůjdu přímo tímto směrem.

Je takovýto typ grafiky něco, čemu 
byste se chtěli věnovat i po odchodu 
z Agónie - nebo dokonce po odchodu 
z ÁGéčka?

Lukáš: Rozhodně do budoucna neplánuji 
dělat grafický design, byť mě to samozřejmě 
baví. Když už, tak spíš jen volnočasově nebo 
pro nějaké mikroprojekty kamarádů. Ale 
chci se zajímat o design celkově.

Barbora: Vidím to stejně.

Kdybyste měli dát svým spolužákům 
z mladších ročníků, kteří by se v bu-
doucnu také třeba chtěli stát obál-
kaři nebo sazbaři pro Agónii, nějakou 
radu, co by to bylo? Co je pro tako-
vou práci nejdůležitější?

Lukáš: No, já se u té obálky vždy snažím 
vytvořit nějaký… balanc. Třeba, že máme 

Obálka z května 2020
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dostatečný kontrast. To, že na tu tvorbu po-
užívám nějaký program, není vůbec důleži-
té. Většinou prostě pracuji v GIMPu, který 
je zadarmo, a nenechávám se zkrátka ome-
zit tím, co mám k dispozici, protože nejdů-
ležitější je být kreativní a  nezapadnout do 
kolejí, které máme vyjeté. Například Agónie 
teď vychází elektronicky, takže je všechno 
krásně barevné, ale normálně je černobílá 
a já jsem cítil velkou potřebu, aby tam něja-
ká barva byla. Tak jsme třeba vymysleli sys-
tém, jak tam přidat barevná razítka. Aspoň 
to. Hrozně důležité je snažit se do těch kolejí 
zapadnout zajímavým způsobem.

Barbora: Je spousta věcí, co bych si přála 
vědět před tím, než jsem s tím sama začala. 
Minimálně teda praktické záležitosti, co se 
té práce s programem týče, to bylo ze začát-
ku náročné, ale hlavně všechny ty “zvyklos-
ti” sazby, všemožné zásady úpravy textu, na 
které jsem přicházela až postupně a tehdy mi 
třeba nedávaly moc smysl, tak jsem se na ně 
vykašlala. Když se na to dívám zpětně, tak 
to musela být docela ostuda, ale stejně tak se 
mi možná bude zdát dnešní číslo za rok, po-
řád se mám hrozně moc co učit. Na tom teď 
už asi nezáleží, jsem zkrátka hrozně ráda, 
že holky Agónii postupně takhle vzkřísily, 
každé číslo se sejde více a více příspěvků ze 
všemožných ročníků, a to je myslím důleži-
tější než nějaká seriózní sazba. Každopádně 
buďte odvážnější než já!

Věřím, že za celou vaši kariéru 
u  Agónie jste nasbírali spoustu růz-
ných zážitků. Mohli byste se podělit 
o ten nejbizarnější?

Lukáš: Nějaký přespříliš bizarní asi moc 
není - samozřejmě jsou s  tím spojené věci 
typu “panikaříme, že na poslední chvíli něco 
nemáme” nebo že já klasicky neodevzdám 
věci včas anebo že tu obálku odevzdám až 
den před tím, než se tiskne. Ale taková opa-
kující se legrace nastala, ještě když tu učil 
pan profesor Pivec. Jak jsme totiž vymysleli 

ten razítkový systém, tak byl problém v tom, 
že ta barva na těch razítkách byla rozpusti-
telná vodou. A pokaždé, když si pan profe-
sor Agónii koupil, tak si stěžoval na to, že 
má barevné nejen ruce, ale i hrníček.

Barbora: Bizarní, hm, to přímo asi ne... 
Vybavuju si hodinové stání v  průchodu za 
zády panu Havránkovi, který Agónii tiskne, 
kdy se mu ani za nic nedařilo odemknout 
ten svůj, ehm, kamrlík, což byl rozhodně 
pozoruhodný zážitek, ale jinak moc nevím. 
Jak zmínil Lukáš, často se tisklo vyloženě na 
poslední chvíli, takže to s sebou neslo nut-
nost podobných operací, ale to k  tomu asi 
patří.

Děkujeme mnohokrát za rozhovor!
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Helena Antoňová

Jen dva prstíčky ven 
vystrčíme a do ponorky 
nateče voda
Rozhlížím se po malé garsonce s šálkem čaje 
v ruce. V pozadí běží televize a vládne pří-
jemná, pohodová atmosféra. Povídám si se 
svým známým Milanem Sedlářem, lektorem 
v Taneční škole HES a šikovným truhlářem. 
V době koronavirové, kdy taneční školy ne-
mohou pořádně fungovat a  ani taneční se 
nekonají, zůstává doma. Kromě občasného 
truhlaření si někdy zajde na procházku, ale 
většinou jej opatření vlády drží doma. S ro-
diči ani sestrou se moc nevídá, ale se synov-
cem často telefonuje a hrají počítačové hry.  
Při otázce, jak to má s milostnými vztahy si 
posteskne a postěžuje si, že se mu život sa-
motáře pomalu ale jistě začíná protivit a že 
by bylo hezké mít v bytě ještě další osobu, 
nebo alespoň zvíře. „Jsem hodně společen-
sky založený a kontakt s ostatními mi chybí. 
Rád bych si někoho vzal.”

A  jak jsou na tom Češi s  manželstvím 
v době krize? Během prvních třech čtvrtletí 
tohoto roku bylo uzavřeno o  pětinu méně 
sňatků než vloni, kdy za celý rok do man-
želství vstoupilo přes 54 tisíc párů. Nejvíce 
sňatků (1800) bylo uzavřeno ve dni s  ma-
gickým datem 10. 10. 2020. Od ledna do 
června klesla také rozvodovost, vzhledem 
k loňskému roku, a to o šestinu. Tyto údaje 
jsou však zkresleny i útlumem činnosti sou-
dů. Předpokladem je, že se počet rozvodů 
v dalším pololetí a příští rok opět zvýší. 

 
Přes Skype hovořím se studentem 

Smíchovské střední průmyslové školy Janem 
Boťou. Je v maturitním ročníku a tento rok 

je pro něj klíčový. Vzhledem k  množství 
domácí práce nestíhá dost dobře kombino-
vat domácí úkoly s učením na maturitu ani 
rodinnými kontakty. „Je to buď škola, nebo 
příbuzní. Obvykle se mi pak práce protáh-
ne dlouho do noci. S přítelkyní vycházíme 
dobře a  náš vztah se postupně zlepšuje. 
Nenavštěvujeme se, ani se nevídáme často, 
rozhodně méně než obvykle. Uvítal bych, 
kdybychom se mohli vídat častěji, ale ani 
jeden nemáme moc času.” Volného času má 
také pomálu, ale vždy si chvilku na odpoči-
nek najde. Z občasných depresí se obvykle 
snaží vyspat a  zorganizovat si čas tak, aby 
měl vše pod kontrolou.

Deprese jsou v  této době stále častější 
záležitostí. Počet hovorů na krizové linky 
se oproti loňskému roku rapidně zvýšil a to 
o více než 300%. Národní ústav duševního 
zdraví upozornil, že během krizového sta-
vu stouplo riziko sebevražd až o  třetinu. 
Sebevražednost ale není jediným problé-
mem, který se za koronavirové situace zhor-
šil. Alkoholismus a počet případů domácího 
násilí také narostl, přesné údaje však budou 
dostupné až zpětně. Oběťmi domácího ná-
silí jsou více než dvakrát častěji ženy oproti 
mužům, avšak oba údaje jsou neutěšené. 
Výrazný vliv na tyto problémy má také ne-
zaměstnanost.

 
U  Hostivařské přehrady se spolužačkou 

pozorujeme hladinu nádrže. Bydlí v rodin-
ném domku s  rodiči a  čtyřmi sourozenci 
- starší sestrou, dvěma mladšími sestrami 

a mladším bratrem. I jí přichystala korona-
virová krize nepříjemnou situaci. V  první 
vlně zůstali ona i  její sourozenci odkázáni 
na jeden počítač a vždy se museli domlou-
vat, čí on-line hodina dostane přednost. 
O pokoj se dělí se sestrou a proto je obtížné 
najít si v domě soukromí. Se sourozenci se 
často dohadují. „Dvojčata (nejmladší bratr 
se sestrou) od nás odkoukávají určité cho-
vání a hodně si dovolují. O tři roky mladší 
sestra je vtipná, ale umí i velmi zranit slo-
vem.” Na podzim se školy opět uzavřely, ale 
tentokrát  již mezi spolužačkou a jejími sou-
rozenci tolik dohadů nevznikalo, alespoň ne 
ohledně počítače - rodiče svolili a  koupili 
tři nové. Vztahy se sourozenci krize znač-
ně poznamenala, nejvíce však spolužačku 
mrzí dohady s  její maminkou. S  ostatními 
kamarády a spolužáky se moc často nevídá 
a  sama připouští, že už se sourozenci mají 
“ponorku”. Kromě učení si občas zajde na 
procházku se sestrou, nebo s další spolužač-
kou, která bydlí nedaleko, ale povětšinou je 
stejně jako všichni ostatní zavřená doma.

Doba, kdy jsou všichni uvězněni doma, 
zanechává na rodinných a  romantických 
vztazích hluboké stopy. Ať je to tím, že se 
dostatečně nevídáme, nebo naopak tím, že 
se vídáme až moc. Je tedy nutné o  vztahy 
pečovat více než obvykle. Třeba si odpustit 
uštěpačnou poznámku, že vaše drahá po-
lovička od rána nevylezla z pyžama a místo 
toho mu/jí uvařit odpolední kávu.   •
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Severní Nigérie
V  roce 2002 vznikla v  Nigérii, státě 

u  Guinejského zálivu, odnož Al-Káidy, te-
roristická organizace Boko Haram. Období 
jejího největšího rozmachu začalo v  roce 
2009. Nigérie je dodnes rozdělená téměř 
shodně půl na půl na muslimský sever 
a křesťanský jih. Na severu platilo islámské 
právo Šaría, ale jih se řídil jinými pravidly. 
To se právě nelíbilo Boko Haram. Rozhodli 
se to změnit. Nápad sám o sobě ještě nebyl 
zas tak špatný, jen způsob, jak to vymoci, 
zvolili trochu nekorektní. V Nigérii se roz-
hořel teror. Desítky teroristických útoků 
týdně, počty obětí zřídkakdy pod 50 a vlna 
útěků z  oblasti. To vše mělo na svědomí 
Boko Haram. 

Do této chvíle však neovládalo žádná 
území. To se má však brzy změnit. V pro-
sinci 2014 se Boko Haram odpojuje od Al-
Káidy a  slibuje věrnost Islámskému státu. 
V lednu 2015 pak začíná jeho ofenzíva. Po 
dvou měsících ovládá značná území na se-
verovýchodě Nigérie okolo Čadského jeze-
ra. Až tehdy se objevila reakce. Spojenecká 
vojska Nigérie, Čadu, Nigeru a  Kamerunu 
dobyla do roku 2016 území zpět. Od té 
doby přešlo Boko Haram na partyzánskou 
válku. V poslední době se objevují náznaky 
opětovného vzestupu. Jde však o tak nedáv-
nou minulost, že z  toho nejde nic vyvodit. 
Dodnes v Nigérii zemřelo z důvodu války 80 
tisíc lidí.   

Ondřej Ruczaj

Problematická místa 
Černého kontinentu 2

Největší oblast ovládaná Boko Haram v únoru 2015 (šedě)  •

Tak, jak jsem vám v minulém čísle slíbil, tak jsem učinil. Zde se dočtete o dalším problema-
tickém místě v Africe. Naposledy jsem psal o Středoafrické republice, dnes to je severní Nigérie.

Téma Agónie je udržitelnost - co bys-
te chtěla zachovat na naší planetě 
pro další generace?

Toho je taky hrozně moc. Byla jsem se 
kdysi podívat s  kamarádama v  Norsku na 
ledovec, kterej se jmenuje Briksdalsbreen, 
kterej se pořád zmenšuje, tak bych chtěla, 
aby byl pořád vidění hodnej a ne jenom ně-
jaký náhodný jezírko.

S jakou filmovou postavou se ztotož-
ňujete?

Fascinuje mě Umbridge z  Harryho 
Pottera, která je hrozně růžová a femininní, 
ale zároveň je docela zlá a šikanuje své stu-
denty. Což samozřejmě není něco co bych 
chtěla dělat. Ale fascinuje mě ta růžovost 
a  až vyhrocená ženskost ve vůdčí roli, což 
u reálných vůdčích žen nevídám tak často. 
Jinak myslím, že jsem v mnoha povahových 
rysech podobná Sookie a  Paris z  Gilmore 
Girls (ano, opět na ně koukám, teď již po-
druhé v  NJ). Umím být warm and fuzzy 
a ráda vařím, ale zároveň jsem dost praktic-
ká a mám ráda, když věci fungují dle plánu.

Jakého učitele/učitelku byste přála 
budoucím studentům AG?

Těch je tolik! Přijde mi, že tu mám spous-
tu skvělejch kolegů, podle mě nezvládnu ani 
říct všechny. Na biologii byl vždycky skvělej 
profesor Hrouda, toho vy už jste nezažili. 
Myslím si, že skvělý hodiny, co si já i  pa-
matuju, byly vždycky s  paní profesorkou 
Truhlářovou. Hrozně si vážím svých kolegů 
a kolegyň na němčinu a angličtinu.

Kdybyste se ocitla na pustém ostro-
vě s  jedním dalším učitelem/učitel-
kou AG, kdo by to měl být?

No podle mě rozumná volba je Pavel 
Málek, protože dělá ty semináře o  přežití, 
takže by asi v  tom byl schopnější než já. 
Kdyby to mělo být vyloženě, že bych se tam 
měla s někým bavit a neměla by to bejt nu-
da, tak bych tam asi vzala Honzu Váňu, to 
by bylo vtipný. 

Kdybyste teď měla maturitní ples, 
jakou písničku byste chtěla mít na 
šerpování?

Jo no, tak to já jsem měla vždycky jas-
ný, mně se líbí The Imperial March ze Star 
Wars.

Kdybyste měla mít kapelu, jak by se 
jmenovala a kdo by v ní byl?

Já vlastně v takovejch hudebních tělesech 
účinkuju, ale kdybych měla mít další, tak by 
byla rozhodně inspirována Gilmorkama (se-
riál Gilmore Girls, pozn. redakce). Takže by 
se jmenovala Hep Alien, jako se jmenovala 
kapela Lane. No a  vím, že Jana Ginzelová 
hraje na housle nebo na violu, takže to je 
určitě dobrej nástroj, kterej bych tam chtěla 
mít.  •

Marta Majerová

Rozhovor s paní 
profesorkou Šiprovou
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Vítek Frei

Houby a smrt
Smrt šla krajem, vybírajíc na lidech boha-
tou daň. Všude, kam vkročila, ji předcházel 
strach.

Obava ze ztráty, ze zatracení. Kdekoli 
byla, přinášela zoufalství, zkázu. Úvahy 
o konečnosti bytí, konci všeho. Vyvstávající 
temné vzpomínky, hlodání svědomí. Přišla 
a odešla během chvilky, ale chlad, jejž nesla 
s sebou, se v místě úderu držel dlouho.

Bolely ji ruce, v nichž už hodnou chvíli 
třímala kosu. Vlastně si ani nevzpomínala, 
jak dlouho už se svou nechvalně známou 
kosou ohání. Její povolání se jí hnusilo čím 
dál víc, zpočátku se sice vyžívala v  braní 
lidí na věčnost, ale postupem času ji začala 
deptat skutečnost, že z ní jde akorát strach, 
že nikomu nenosí opravdovou radost.

Šla zrovna lesem, kde nebylo ani živáčka, 
a usmála se. Les byl tichý, majestátní a krás-
ný. Kdyby však měla rty, úsměv by jí rychle 
povadl, protože si všimla, že ticho je až moc 
velké, ptáci nezpívají, kobylky necvrčí, do-
konce i náprstníky kvetoucí u cesty jako by 
se otáčely pryč od ní. Smrt si povzdychla, 
zašla hloub do lesa, kosu položila na kámen, 
sedla si a zády se opřela o modřín. Byla hlu-
boce zarmoucena a nešťastná ze sebe sama. 
Zakoušela zoufalství větší, než kdy komu 
přinesla.

Něco ucítila, pocit, který snad nikdy 
předtím neměla, nebo už velmi, velmi dáv-
no. Zamračila se. Hned věděla, který pocit to 
je. Empatie. Někdo s ní soucítil. Cítila to tak 
živě, že se sama zalekla. Přicházelo to zvenčí 

a  nebylo to nepříjemné. Ohlédla se doleva 
a nikdo tam nebyl. Ohlédla se doprava, tam 
taky nikdo. "Co je to za vtipy?" pomyslela si 
a prudce vstala. Náhle pocit trochu zeslábl, 
jako by šel odněkud ze země. Pohlédla do-
lů a uviděla dva klouzky. Sklonila se k nim 
a  ucítila jejich soucit v  plné míře. Smrt to 
úplně odzbrojilo. Nechápavě se dívala na 
klouzky - houby přece nemůžou myslet! Ale 
hned to odvolala, protože tomu nemohlo 
být jinak.

Chvíli seděla a začalo jí docházet, mož-
ná její vlastní chytrostí, možná přičiněním 
oněch klouzků, že houby jsou skvělé. Celé 
roky si budují podhoubí a  poté nechají na 
povrch vyrůst plodnici doufajíce, že ta do-
statečně vyroste a  stihne vysypat výtrusy, 
díky nimž se dále rozmnoží. Často však při-
jde houbař a plodnici utrhne či ukrojí, aby 
si ji později dal k snědku. Co udělá houba? 
Urazí se nebo upadne do splínu a  utrápí 
se k  smrti? Ne. Nechá vyrůst další plodni-
ce, dále se rozšiřujíc v  podobě podhoubí. 
Nenechá se odradit celou řadou utržených 
plodnic, snaží se dál.

A smrt si uvědomila, že na ni čeká mno-
ho lidí jako na vysvobození ze spárů nemocí 
a bolestí a  že jen ti živí truchlí. A  jak jí to 
přišlo absurdní, tak vzala kosu, pokynula 
klouzkům a vykročila na další pouť. Smířila 
se s tím, že ji bude všude předcházet strach 
a stopy po ní zametat smutek, a pohvizdujíc 
si pohřební písně, šla dál.  •

Kateřina Vrtišková 
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Kdyby jen ty jeho nálady trvaly o něco déle, 
mohl by si alespoň namlouvat, že mají ně-
jaké opodstatnění. Takhle jasně viděl, že se 
nezakládají na ničem, ledaže by se to „něco“ 
rozplývalo stejně rychle jako ony – a v tako-
vém případě by o to stejně nestál. 

Nedovedl si to vysvětlit, a to ho deptalo. 
Jeho světonázor, častokrát opakovaný (a  to 
i ve chvílích, kdy se nikdo neptal), by se dal 
shrnout zhruba slovy, jak neskonale smutné 
a ubohé je, že dnešní člověk, vinou zpohodl-
nělosti, je tak snadno vyveden ze své vnitřní 
rovnováhy událostmi, které nelze při nejlep-
ší vůli považovat za odpovídající. Událost, 
která pravidelně uvrhala jeho vrstevníky do 
depresí, byla stěží podružnost v  životě je-
jich předků. Člověk se dneska běžně utápěl 
v  hlubinách úzkosti, a  to jen proto, že ter-
mín, který mu velkoryse vyměřoval devět 
měsíců, se přiblížil o celé tři. 

Byla to pravda; byl o  tom přesvědčen. 
Moderní člověk – kterému už se ovšem dáv-
no neříkalo přízviskem „moderní“, nýbrž 
o poznání méně lichotivým „v dnešní době“ 
– se trápil maličkostmi a místo toho, aby si 
to přiznal, snažil se je povznést na „oprav-
dové problémy“. A nebyl to snad projev ne-
úcty vůči všem těm lidem, kteří neměli to 
štěstí, že se narodili na jeho místě, a kteří ve 
svých životech museli čelit situacím, v nichž 
by si on sám ani ve snu nedovedl poradit?

Jakkoliv to byla pravda a  jakkoliv byl 
o  tom přesvědčen, neposkytovalo mu to 
žádnou úlevu: co měl dělat, když se to najed-
nou dělo i jemu? Co měl dělat, když viděl, že 

se sám topí, uvězněn ve smyčce vtíravých, 
objektivně vzato zcela malicherných obav?

Sociální dovednosti, mechanismus stras-
ti a slasti, hříchy moderní doby (a jejich po-
čet), to bylo pomalu každé jeho druhé slovo, 
a to často i v případech, kdy s projednáva-
ným vůbec nesouviselo. To vše u něj vyús-
ťovalo v přezíravý postoj (kterému on sám 
ovšem říkal „nadhled“) v hodnocení „pro-
blémů“ ostatních. Když se to dělo jiným, by-
lo to podružné; ale co dělat, když se to dělo 
jemu? Utápěl se v tom tak vydatně, že přeci 
nešlo myslet, že by to nemělo hloubku. 

Měl tedy dvě možnosti – buď si přiznat, 
že je pokrytec (ale nač hned tak příkrá slova, 
copak není sama naše civilizace vystavěna 
na rozporech? koneckonců, pokud díky nim 
běží dějiny, proč by si člověk nemohl dovolit 
jednu dvě nesrovnalosti ve vlastním uvažo-
vání, ať už to bylo v souladu s duchem doby, 
anebo duchem dějin?), anebo předstírat, že 
nic nevidí, což – a to mu musíme nechat – 
dost dobře nešlo. 

Zbývala tedy jediná možnost, jak z toho 
ven, jak se vymanit z  toho nepříjemného 
zajetí, které nemělo v  lidském srdci obdo-
by, jak se vypořádat s  onou nepříjemnou 
povinností, která člověka sadisticky nutila 
aplikovat vlastní „přesvědčení“ i na sebe sa-
ma, a tou bylo si problém přiznat, nicméně 
ne tak docela. Místo toho, aby ho adresoval 
přímo, vyjádřil ho raději vágně a v názna-
cích, o nichž si myslel, že jim porozumí jen 
zasvěcenci (což dodá jeho textu, pokud se 
mu to dosud přes veškerou – a přiznejme si 

Zuzana Rosenbaumová

Smutek, stesk a úzkost
z života i smrti

to, místy nucenou -  snahu nepodařilo, onen 
kýžený „přesah“), a předhodil ho veřejnosti. 

A kdykoliv mu snad někdo vytkl, že nic 
z  toho, co píše, vlastně nemyslí vážně, na-
mítal, že pouze nechce nic „předkládat“ a že 
si přeci nemůže dovolit cokoli postulovat. 
Tvrdil tím vlastně, že za jeho nedůsledností 
stojí poctivost; ve skutečnosti mu to ovšem 
umožňovalo nakousnout všechna témata, 
tak nějak od všeho trochu, aniž by byl nucen 
poctivě se je snažit dovést k nějakým závě-
rům. Byla to snad pouhá autorská exhibice? 
Snad, ale poslední dobou ho trápila docela 
jiná myšlenka: co když se za tím zdánlivě 
lehkým, ironizujícím stylem skrývala pouze 
důvěrně známá a na tisícero způsobů (podle 
nadání autora) zastíraná obava vyjádřit svůj 
názor?

PS: Jakákoliv podoba se skutečnou osobou 
je čistě náhodná, ovšem kdyby se přeci jen 
vyskytla, je třeba upozornit, že se samozřej-
mě jedná o značnou nadsázku.

PPS: Název odkazuje k  básni Vítězslava 
Nezvala Edison.  •
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10.místo
Road Wide Open - rozhovory s  cesto-

vateli. Podcast od 3.6. již nevychází, ale po-
slech starých dílů je stejně zajímavý

9.místo
Knihovory - podcast a rozhovory o kni-

hách občas i  s  jejich autory (ale to je fakt 
vzácnost)

8.místo
Horory česky - podcast jednoho z  nej-

lepších českých creepypasterů, Horacio 
Kara, který nabízí přesně to, co mu stojí 
v názvu

7.místo
Ear Biscuits - podcast od tvůrců známe 

youtubové americké show Good Mythical 
Morning o různých věcech s různými lidmi

6.místo
U Kulatého stolu - komediální podcast 

obsahující rozhovory se známými lidmi 
v zábavném pojetí

5.místo
Holky v čokoládě - na začátek byste měli 

ocenit, že jsem se obětoval a pustil jsem si 
tento podcast, aby tento článek mohl cílit 
trochu i na ženské publikum. Podcast s ne-
škodným vtipem popisuje problémy všed-
ního života

4.místo
Filtr - Lukefryho podcast o tom, jak vzni-

kají zprávy, jak odhalit manipulace a  jak se 
nenapálit na sociálních sítích. Tak hovoří 
znělka tohoto podcastu. Rád bych ještě do-
dal, že to vše vysvětluje s vtipem a podcast 
je prokládaný krátkými rozhovory s  lidmi, 
kteří k danému tématu mají co říct

3.místo
Stálo nám to za to? - podcast Bratra 

a sestry o tom, co vše v životě prožili s otáz-
kou na konci každé epizody: ,,Stálo nám to 
za to?” Podcast s  laskavým humorem po-
pisuje naprosto absurdní události ze života 
Bratra a Sestry.

2.místo
Kachny na tahu -  podcast se jako jeden 

z mála v česku baví s dost nekorektním hu-
morem o  věcech, o  kterých se většina lidí 
s kamarády nebaví, nebo baví, ale nepřizná-
vá to

1. Místo
Čermás Staněk Comedy Podcast - pod-

cast, který jako první v  Česku představuje 
metodu debat na základě nedobrovolných 
názorů. Jak že to dělají? Zjistěte to, protože 
poslech tohohle podcastu opravdu stojí za 
to!  •

Jiří Rousek

10 top podcastů
Dobrý den,
Chtěl bych vás upozornit, že v tomto článku jsou umístěny hlavně podcasty komediální. Seznam 
není veden podle žádného oficiálního žebříčku. Toto je můj osobní názor na deset nejlepších 
podcastů vůbec: 

Vítek Frei

Hrdlo
Devět mužů šlo do hospůdky Na šibenici. 
Usedli ke stolu, pijí, něco málo jedí, dobře se 
baví, "pivo sem, pivo tam, muzikanti hrajte", 
zkrátka dobrou pohodu mají. A jeden z nich, 
jmenoval se Vojtěch Hrdlo nebo tak nějak, 
povídá: "Já vám takhle včera jdu z hospody 
domů a  jak otevírám domovní dveře, něco 
se mi mihne před očima. Tak si říkám, co to 
může bejt? Ale jdu dál. Já bydlím ve čtvrtým 
patře pětipatrovýho baráku, a když se teda 
vyštrachám až nahoru, páč výtah nemáme, 
podívám se z  okna ložnice a  co nevidím? 
Venku se houpá ňáká mrtvola. Tak se trochu 
polekám, zkusim se kouknout, kdo to je, ale 
vona ta mrtvola je ke mně zády. Tak seběh-
nu dolů, abych se podíval zvenčí, jak tam 
visí, vyjdu na chodník, podívám se nahoru 
a  oběšenec nikde! To je mi divný, ale tak 
už jsem měl trochu upito, to je pravda, tak 
jsem šel spát. Mimochodem, kde je Karel?" 
Ostatní se po něm podívají, ale Karla sku-
tečně nebylo."Asi šel vyhodit písek," řeknou 
si a obrátí pozornost zase k vyprávějícímu.

Pijí dál, a tak si ani nevšímají toho, že ne-
jen že se Karel nevrátil, ale navíc se někam 
postupně vytratili Šimon, Řehoř, Kajetán 
a  Alfréd zvaný Houska. Konečně se Alojz 
otočí a  spadne ze židle, protože vedle sebe 
nikoho nevidí. Naproti němu už jen Pavel 
s  Kryštofem, a  samozřejmě Vojtěch. Pavel 
s Kryštofem jsou příliš rozrušení a podna-
pilí na to, aby si všimli, že Alojz se nezve-
dl zpátky na židli, jako by se po něm země 
slehla.

A  Vojtěch pokračuje:"Víte, co je divný? 
Že támhle na tý zdi visí většinou devět oprá-
tek, teď tam jsou jenom tři." Kryštof, sedící 
nejdál, se po vzoru svého souseda otočí, za-
mračí se, a pomalu se otáčeje k Vojtěchovi, 
povídá:"Ty už jseš úplně blbej, vždyť tam 
jsou jenom dvě!" A v tom mu to dojde. Pavel 
mezi nimi už nesedí. "Kde jsou? Cos s nima 
udělal, ty hovado?" Vojtěch Hrdlo vstal, sňal 
ze zdi poslední oprátku, prošel do vedlejší 
místnosti, kolem Karla, Šimona, Řehoře, 
Kajetána, Alfréda Housky, Alojze, Pavla 
a Kryštofa a propadl hrdlem.  •
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David Janák

Nejznámější 
fotbalové hlášky
Ilkay Gundogan

„The team was the best player on the 
pitch.“

Steve Hunter
„Corner taken quickly… ORIGI!“

Zlatan Ibrahimovic
 „First I went left; he did too. Then I went 

right and he did too. Then I went left again 
and he went to buy a hot dog.“

„I won’t be the King of Manchester, I will 
be the God of Manchester.”

Vladimír Coufal 
„Asi už šest let, co hraju Evropskou ligu, si 

přeju jet na Ostrovy. Ještě jsem se tam nepo-
díval. Asi budu muset u losu někoho zastřelit, 
abych se tam dostal.“

Jaromír Bosák 
„Nevím, co teď odpískal Rooneymu roz-

hodčí za faul. Zákaz předjíždění?“

„Pojď, synu!“

„Tak to by nechytil ani David Copperfield 
zkřížený s chobotnicí.“ 

Josef Csaplár 
„Vedení o dva góly je nebezpečné.“

Karel Gott
 „Horváth má vynikající periferní vidění. 

Je to tahoun. Je to osobnost, jeho slovo má 
váhu.“

Karol Polák
„Góóóól. Sme majstri Európy pre rok 

1976.“  •

Největší fotbaloví protagonisti a jejich známé hlášky. Pojďme na to!

Emma Cejpová
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U studánky zčeřené stojí hnědá laň.
Dívce malé olizuje rozevřenou dlaň.
Roste kolem mnoho rostlin, hlavně tráva zelená.
Životaplná příroda, krajinka malebná.
I když jsou v dáli slyšet zvuky drahých aut.
Toulavou krajinou prochází kdejaký skaut.
Energičtí koloušci skáčou směle u vody.
Laň dívá se na dívku, oči plné pohody.
Na sto tisíc kilometrů je cítit městský smrad.
Ohrada však studnu brání jak kamenný hrad.
Stromoví vysoké, rostoucí až do nebe, udržuje iluzi.
Trvalé přírody se studánkou čirou s nožkou bosou pro chůzi.

Nikdo tam však nemůže, 
jen dívka krmíc laňku svou, 
neboť taková krásná místa
nám navždy skryta zůstanou.  •

Udržitelnost


