
Leden 2015

Rozhovor  v „tiché pracovně“

BEZPEČÍ !!!

Fotografka
BÁSNĚNÍ

SVOBODA
Ženy v první 

linii
BOJÍTE SE??!



EDITORIAL

Vítejte na stránkách Časoprostoru. Ve spolupráci s vedením školy a několika kolegy – pedagogy, jsme se rozhodli „vydávat“ školní 

časopis. Já osobně jsem k tomu přistoupil ze dvou zásadních důvodů. Jednak mám pocit, že tato škola mi, jako učiteli a člověku, 

dala mnoho. Mnoho lidí, přátel, skvělých studentů, a že jí mám mnoho co vracet. Stála při mně v dobách dobrých i zlých. Vedla 

mne různými obdobími mého života, poskytla mi podporu a pocit jistoty a bezpečí. Dostal jsem od ní spoustu příběhů, odměn i 

lekcí, které změnily můj život, a musím říct, že k lepšímu. Stala se mou „přítelkyní“ a zdrojem síly a inspirace. Je to dobrá škola. 

To netvrdím proto, že jsem jejím zaměstnancem. To vím, protože jsem členem tohoto týmu už dvacet let. Týmu, který hraje čis-

tou hru. Tady jsme my a nabízíme pro vás to, co budete v životě potřebovat. Ano, nic není ideální a najdou se i výjimky. Hovořím 

ale o celkové koncepci, směřování, snaze a touze. Za těch mnoho let jsem došel k názoru, že jsem na správném „bojišti“, kde jde 

o dobrou věc. Jsem přesvědčen, že být studentem této školy, má smysl. Kdybych někdy v životě chtěl být učitelem, jako že jsem 

nikdy nechtěl, tak bych jím chtěl být zde. 

Druhým, a stejně závažným důvodem je skutečnost, že nám není lhostejná její budoucnost a atmosféra. Každým dnem se něco 

děje. Někdy jde o v jádru pozitivní, skvělé, úžasné okamžiky, jindy bychom raději zapomněli… Je to naprosto „normální“, každo-

denní realita. Někdy své pocity „pustíme“ ven, jindy je necháváme uvnitř, kde však mohou vyvolat tenzi, napětí, které není vždy 

úplně zdravé… 

Přicházíme s koncepcí PROSTORU, s jakousi platformou, místem, ve kterém je ČAS pro každého. Pro naše problémy, názory, 

touhy… 

Myslím si, že učitel, stejně jako student, by měl mít prostor vyjádřit své pocity a názory nejen na chod školy, ale na cokoli, co se 

týká našich životů. Protože, ať chceme, nebo ne, naše cesty se střetávají a SPOLU vytváříme ten ČASOPROSTOR, kterému říká-

me ŠKOLA.

Přicházíme se skupinou učitelů a studentů, kteří chtějí hovořit. O naší škole, o problémech, tématech, touhách a snech.

Každé číslo bude mít své téma. Tím dnešním je BEZPEČNOST. Já osobně však chci v této souvislosti mluvit i o SVOBODĚ. 

Každé „bezpečnostní opatření“ v sobě nese i omezení svobody. Není nám jedno, v jaké společnosti žijeme a jestli tato společnost 

nás opravdu chrání, nebo jen vytváří virtuální realitu, v zájmu kohokoliv, kdo sleduje vlastní cíle, nehledíc na naše zájmy. 

Chceme „vytrhnout“ člověka z apatie a popostrčit jej k „vlastnímu myšlení“. Mít vlastní názor je v současnosti pro mnoho lidí 

„nadstandart“, ale také riziko společenského znemožnění… Naší společností obchází strach. Strach o budoucnost, o práci, o 

vlastní obraz.

Chceme vytvořit prostor, ve kterém se nikdo nemusí bát ničeho, může se svobodně vyjádřit a být součástí něčeho tak úžasného, 

jako je SETKÁVÁNÍ lidí. 

Nevysvětlujte si, prosím, svobodu tak, že každý může říct, co chce. Se svobodou jde ruku v ruce osobní odpovědnost, empatie, 

povinnost respektovat ostatní…. Nechceme být platformou zamindrákovaných lidí a vulgarismů. Nevytváříme časopis pro časo-

pis. Nechceme po vás, aby jste luštili křížovky, ani, aby jste se dočetli, jaké že znamení vládne světu a jak se máte chovat! 

Chceme nabídnout ČAS a PROSTOR každému, komu není lhostejné kde a s kým žije..

Matěj Šefrna



Fotografka
Ája Skřivanová se stala studentkou naší školy loni v září. Studuje 
první ročník vyšší školy. Je mi ctí být jejím „třídním učitelem“ 
a zároveň vyučujícím. Při jedné z hodin se velmi nenápadně a 
skromně zmínila, že „trošku fotí“. Poprosil jsem ji o „pár fotek 
na ukázku“ a výsledek přinášíme v tomto čísle. Vzhledem ke 
skutečnosti, že je tematicky zaměřeno na „bezpečnost“, se kterou 
jde ruku v ruce „svoboda“, požádal jsem Áju o několik fotografií 
na toto téma. Výsledek mne velmi zaujal.

Proč fotíš?

Už od mého dětského věku mne bavilo dokumentovat rodinné 
oslavy a různé výlety nebo akce. Vždy když někam jedu, sna-
žím se hledat detaily, kterých si ostatní nevšímají a většinou pak 
říkají, že to tam ani nebylo nebo si toho nevšimli. Ráda fotím 
maličkosti nebo obyčejné prosté věci, které mají příběh a lidé se 
nad nimi mohou zamyslet a třeba i zahřejí u srdce. Často mám 
nějaký nápad a hned ho musím realizovat, a jelikož neumím 
malovat, vezmu do ruky foťák. A ten hlavní důvod proč fotím je 
ten, že mne to šíleně baví.

Čím fotíš?

Teď momentálně mám digitální zrcadlovku Nikon (model není 
důležitý) a kromě základních objektivů používám i mé oblíbené 
staré manuální objektivy, které používal kdysi můj dědeček na 
svůj fotoaparát Praktica PLC3.

Čím jsou tvé manuální objektivy zvláštní? Není to trošku „re-
tro“?

Já mám na nich ráda, že jsou plně manuální. Tedy čas a clonu 
si volím sama a mohu tak experimentovat s nastavením. I ostřit 
se musí ručně. Dává to jiný požitek z focení, než když jen namí-
říte foťák na objekt, který chcete fotit a fotoaparát udělá úplně 
všechno za vás. A navíc mají nenapodobitelný bokeh (ta část, 
která je na fotce rozostřená), který je individuální kus od kusu.
Dnes se také používají novější manuální objektivy, ale stále více 
lidí, kteří mají zrcadlovku, si pořizují tato stará „skla“. Mají v 
sobě určitý kus historie a fotky mívají takovou snovou atmosfé-
ru.

Co si myslíš o „telefonních fotografech“?

V dnešní době je velký trend fotit na mobil. Některé telefony 
mají již „vymakaný“ foťáček, ale nikdy z toho nevzniknou fotky 
takové kvality jako z normálního fotoaparátu. Myslím kvalitou 
obrazu nikoli obsahem. I když u některých kvalitních mobilů 
to není až tak špatné. Jsou fotografové, kteří fotí pro časopisy a 
používají jen mobilní telefony. Když to někomu jde a je v tom 
dobrý, tak proč ne, ale já zůstanu u klasické zrcadlovky.

Jak dlouho fotíš?

Svůj první kinofilmový fotoaparát jsem dostala v šesti letech, 
kdy jsem jela na svou první dovolenou k moři a od té doby je 
focení můj největší koníček.

Upravuješ fotky v nějakém programu?

Ano, používám Adobe Lightroom a Zoner Photo Studio.



Proč?

Fotoaparát není tak dokonalý jako lidské oko a i s tím nej-
lepším nastavením expozice to nemusí být ono a jelikož chci, 
aby se výsledek co nejvíce podobl tomu, jak to vidím já nebo 
naopak chci vytvořit něco neobvyklého, tak je alespoň drobná 
úprava nutná.

Není to „nefér“ vzhledem ke „starým“ fotografům, kteří tuto 
techniku neměli? Neškodí to jejich umění?

Tenkrát úpravy v počítači neexistovaly a fotografové dělali 
skvělé snímky i bez toho a využívali vše, co jim jejich doba 
nabízela. Nám nabízí možnost upravovat fotky v PC, tak proč 
toho nevyužít. A kdo nechce snímky vylepšovat v PC, tak 
nemusí nebo může i dnes fotit na kinofilm a fotky si vyvolá-
vat v temné komoře. Ostatně i některé negativy se daly lehce 
upravit.

Jaký je tvůj největší fotografický úspěch?

Na ten ještě čekám a doufám, že někdy přijde. Zatím jsem 
ráda, že jsem mohla vystavovat své fotografie v knihovně v 
Cerekvici nad Loučnou, byla jsem lektorkou vlastního foto-
grafického kurzu a vystavuji své fotky na výstavách Majálesu a 
na výstavách pořádaných DDM Litomyšl.

Kam chceš ve fotografii dojít?

Co nejdál to půjde. Neustále studuji a hledám další nové foto-
grafické techniky, které neznám nebo jsem je ještě nezkusila. 
Nečekám, že se budu fotografováním živit, to je dnes velmi 
obtížné, ale vždy to bude moje nejoblíbenější činnost a bude 
mi stačit, že se budou mé fotky líbit. A pokud mne někdy ně-
kdo požádá o focení či radu, bude to znamení, že asi nejsem 
nejhorší :)

Máš vzor?

Mít vzor ve fotografování podle mne znamená více či méně 
kopírovat nebo napodobovat tvorbu někoho jiného. Proto 
svůj vzor nemám. Ráda si prohlížím fotografie jiných autorů a 
nechávám se inspirovat a někdy si říkám, že mne by třeba toto 
nenapadlo, ale jinak fotím své nápady.

Je fotografie, které si obzvlášť ceníš?

Nejvíce si cením rodinných fotografií, ale kdybych měla vy-
brat jednu z mých oblíbených fotografií, tak to bude noční 
panorama Litomyšle, které jsem vyfotila z věže Gymnázia. 
Jsem rozená litomyšlačka a takových fotek moc není.

Co by jsi poradila člověku, který chce začít fotografovat? 

Nezáleží na tom, s jakým přístrojem fotíš, ale aby Tvé fotky 
měly duši a těšily toho, kdo se na ně dívá.

Saudek nebo Drtikol?

Za mne určitě pan Drtikol. Líbí se mi jeho hra se světly a stí-
ny. Jeho fotografie jsou jednoduché, přehledné a přitom moc 
pěkné. Když už fotografovat akty, tak vystihnout krásu těla a 
černobílý styl tomu ještě více pomáhá. Fotografie pana Saud-
ka jsou na můj vkus už příliš přehnané.



V tom případě – barva, nebo černobílá? Přijde mi, že černobílá 
fotografie je mnohem těžší. Už tím, že není tolik možností ko-
rekcí…

Barevná i černobílá, každá má něco do sebe. Černobílá má lep-
ší atmosféru. Barvy nijak neovlivňují naše vnímání. Například 
dokumentární fotografie jsou nejlepší v černobílé, vynikne tam 
příběh, který se ve scéně odehrává, ale makro nebo přírodu bych 
určitě nechala hrát barvami.
Ano, já si také myslím, že černobílá je těžší, jelikož se musí dobře 
sladit světlo a stíny aby fotografie měla hloubku a dobře vystihla 
obsah. U barevných fotek je post-processing o něco snazší. Dá 
se upravit teplota barev, sytost, atd. a už jen ty barvy tvoří nějaký 
snímek, protože nejdříve si všimneme barev a pak se díváme na 
obsah.

Jaké je tvé oblíbené téma?

Nejraději fotím zátiší. Ať je to nalezené nebo záměrně naaran-
žované zátiší. A mé druhé oblíbené téma je příroda a vše co s ní 
souvisí.

Fotografovala jsi na téma „svoboda“. Co se ti vybaví pod tímto 
pojmem?

Když se řekne „svoboda“, vybaví se mi procházka rozkvetlým le-
sem nebo na pláži při západu slunce. Je mi teplo, nic mne netíží, 
mohu si dělat co chci, nikdo mne neomezuje a mám pocit, že se 
mi nemůže nic stát.

Cítíš se svobodně?

Ve své podstatě ano. Mám prima rodinu, která mne v mém živo-
tě vždy podporovala a dávala volnost, studuji a aktivně se věnuji 
svým zájmům. A těch několik pravidel, které se musí dodržovat 
v rodině, ve škole či společnosti za přílišné omezování nepovažu-
ji.

Čtení na tento měsíc

Jakási ruka mě pohladila po hlavě. Byla to babička, přisedla
si ke mně na podlahu, nohy přikryté široce rozprostřenou
sukní, vlasy, protkané stříbrem a svázané do copů, padaly jí přes
ramena až do klína. Taky vyhlížela z okna a pak začala
měkounce zpívat:
Už poznali, že přišel,
lesy i šum větví.
Otec hor vítá jej svou písní.
Nemají strach z Malého stromu,
vědí, že mu v srdci vlídnost sídlí,
všichni zpívají: „Malý strome, nejsi sám.“

I ta malá hloupá Laj-ná
se svými bublavými vodami
radostně poskakuje horami.
„Poslouchej můj zpěv,
ó, bratře, kterýs přišel mezi nás,
Malý strom je náš bratr, Malý strom je tu.“
Uwi-asdy, malý srnec,
a Min-ílá, křepelka,
dokonce i Khe-gú, vrána, se dali do zpěvu.
„Statečné je srdce Malého stromu,
jeho silou je vlídnost,
Malý strom nikdy nebude sám.“

„Kniha je vyprávěním „skutečných událostí“ ze života indiánského chlapce v Tennesee třicátých let, kterého se po smrti rodičů ujali babička a dědeček, 

moudří lidé z kmene Čerokíů. V Americe se stala bestsellerem a postupně vyšla ve všech světových jazycích. Vyprávění o zážitcích vzešlých ze skotských 

a čerokíjských tradic amerického východu. Podstatou knížky není historická dokumentace, ale oslava Čerokíů a skotského odporu k životu v područí. 

Inspirativní koncepce amerických dějin z pohledu podceňovaných minorit.“

Tolik marketing. Proč v tomto čísle právě tento titul? Malý indiánský kluk ztratí rodiče. Přichází tak o veškeré jistoty, o pocit bezpečí a je nucen se smířit s 

životem u prarodičů, které nezná a neví, co od tohoto života může očekávat. Nejistota, ústící v ohromnou svobodu a nezávislost. Docela příznačné se mi 

jeví pasáže, popisující vztah indiánského dědečka k politikům. Inspirující a dodnes velmi platné. Možná alarmující…

ŠKOLA MALÉHO STROMU



ROZHOVOR  V „TICHÉ PRACOVNĚ“
Je velmi snadné kritizovat. Hned, jak se mi něco nelíbí, pěkně a nahlas to oznámit světu, nejlépe paní vrátné, která 

vyžaduje nějakou „průkazku“, nebo index. Je to otravné a omezující! Tečka. Občas, neřku-li vždycky, by však měl člověk 

uvažovat v souvislostech. Když nic jiného, tak si uvědomit, že paní na vrátnici si to, co dělá, nevymyslela, ale že plní „pří-

kazy shora“. A nahoře není nikdo jiný, než ředitel školy. Jestli se nám to tedy nelíbí, tak si zlost nevylívejme na „obyčejné“ 

vrátné, ale pojďme rovnou vynadat řediteli! A nemáme-li odvahu – což není zase až tak nepochopitelné, požádejme ho 

o rozhovor V TICHÉ PRACOVNĚ, a možná ony souvislosti pochopíme a změní se i náš pohled na práci paní vrátné… 

Zahodil jsem obavy a statečně vstoupil do bývalé „tiché pracovny“, současné ředitelny, která již dávno tichou pracovnou 

není.

PANE ŘEDITELI, TÉMATEM TOHOTO ČÍSLA ČASOPISU ČASOPROSTOR,  JE 

BEZPEČNOST. MÁTE POCIT, ŽE SE NAŠI STUDENTI MOHOU CÍTIT VE ŠKOLE 

BEZPEČNÍ?

„Rozhodně se ten pocit umocnil tím, že se udělala opatření, která byla nutná vzhledem 

k tomu, co se stalo ve Žďáře v listopadu minulého roku, což samozřejmě byla - za prvé 

obrovská tragédie a za druhé si myslím, že to byl obrovský problém, který se týkal i 

toho, jakým způsobem se s duševně nemocnými lidmi zachází. Opatření jsme udělali 

taková, že se omezil vstup do školy pouze jedněmi dveřmi, a vstup druhými je monito-

rován kamerou. Byly přijaty tři zaměstnankyně, které fungují jako vrátné. Tím jsme ale 

zároveň přišli o jakousi „svobodnou školu“, protože je do jisté míry každý kontrolován. 

Bohužel tragédie, která se stala, se stala, opatření, která jsme učinili, jsme učinili, in-

spekce, která nás bezprostředně příští týden navštívila, byla spokojena se zabezpečením, 

ale jedná-li se o můj soukromý názor, nejsem si jistý, jestli jde jakýmkoliv opatřením 

takovýmto tragédiím zabránit, protože vyšinutý jedinec je schopen jednat jakkoliv, 

kdekoliv a proti čemukoliv. Dost těžko lze asi úplně vyloučit to, že by se nic nemohlo 

stát. Ale rozhodně to bezpečnost žáků, studentů, ale i dospělých nepochybně zvýšilo.“

TATO OPATŘENÍ JSOU „DEFINITIVNÍ“, NEBO MAJÍ DOČASNÝ CHARAKTER? 

„Já mám obavu, že jsou definitivní a ještě větší obavu mám z toho, jestli nebudou 

muset být zesílena. Dnes je třináctého ledna a minulý týden zase někdo vniknul do 

školy v Mostě a zase tam vytáhl nůž. Je problém, jakým způsobem to udělat, protože 

samozřejmě i my víme, že problémy jsou, že žáci nechávají otevřené dveře, žáci pouštějí 

cizí osoby, a rozčilují se, že musejí předkládat indexy nebo průkazky. Ale nevím, jestli 

to bude dostatečné. V každém případě čipy a kamery nezabrání tomu, aby se lidi, kteří 

chtějí dělat ve škole něco špatného, nedostali do budovy.“ 

KOLIK TATO OPATŘENÍ BUDOU NAŠI ŠKOLU STÁT?

„Nemám to přesně vyčíslené, ale rozhodně jde o nárůst výdajů na platy, který z mého 

pohledu není velký, ale jsou tam i jiná opatření. Týkají se kamer a dalších věcí, takže 

můžeme počítat – pokud by toto bylo definitivní – jako že mám obavu, že není, tak 

jde o náklady 50 – 80 tisíc. Plus plat vrátného, což je jeden a půl úvazku, který se bude 

každý měsíc opakovat. Vzhledem k bezpečnosti to nejsou velké peníze.“

ODKUD TY PENÍZE PŮJDOU? KDE BUDOU CHYBĚT?

„Peníze na platy vrátných jsou tak zvané přímé náklady a já se domnívám, že by toto mělo 

být zohledněno v dotaci na kalendářní rok 2015. Teoreticky by chybět neměly.“

JE NĚCO, CO BYSTE V TÉTO SOUVISLOSTI, CHTĚL VZKÁZAT STUDENTŮM?

„Hlavně bych chtěl vzkázat, aby nebrali na lehkou váhu to, co se stalo. To za prvé. Za druhé, 

že nevíme kdo, kdy a za jakým účelem do školy chce jít. Za třetí bych chtěl, aby se velice 

slušně, pokorně a zejména ohleduplně, chovali k vrátným, protože to, co po nich chtějí, chtějí 

zejména pro jejich bezpečnost. Bavíme se o tom, že sem by se neměli dostávat lidi, kteří by 

chtěli škodit. A upozorňuji ještě na jednu věc, v tom jsme do jisté míry specifičtí, máme u nás 

zhruba tři sta dálkařů. Jsou různého věku a dost těžko se dá rozeznat, jestli je to žák školy, 

nebo je to návštěvník, nebo jde někdo za vyučujícím, nebo je to rodič. Problém je ještě navíc 

v tom, že v současné době je ve škole asi tisíc pět žáků, a vzhledem k tomu, že někteří neznají 

ani vyučující, respektive zaměstnance školy, pak by se neměl nikdo divit, že vrátné požadují 

průkazky.  A ne být uraženi, protože jednou, dvakrát za den, musejí něco ukazovat, protože 

tisíc lidí si nikdo během tak krátké doby nemůže zapamatovat.“

Opouštím „tichou pracovnu“. Vstoupil jsem s pocitem, že mám spoustu výhrad, stejně jako 

mnozí studenti. Že někdo omezuje mou svobodu a dělá nesmyslná opatření. V podstatě se na 

mých pocitech nic nezměnilo. Omezují mne a vadí mi to.  To, co jsem si z ředitelny odnesl je 

však velmi zásadní. Totiž přesvědčení, že všechno, co se v souvislosti s bezpečností děje, je myš-

leno opravdově. Že vedení školy si je vědomo minimální účinnosti opatření, na které vynakládá 

desítky tisíc korun, ale zároveň činí to jediné, co za daných okolností lze. Pro studenty i za-

městnance. I u nás, v naší škole, se již odehrál incident, který sice skončil „dobře“, ale nemusel. 

Svět je už asi opravdu takový. Nemám již pocit zbytečnosti, i když někde, tam uvnitř, mne tato 

situace velmi …… vadí.

Chci poděkovat panu řediteli nejen za rozhovor.

Ptal se Matěj Šefrna

VÍTE ŽE??!

Málo kdo ví, že v místnosti, kterou dnes „obývá“ pan ředitel, byla TICHÁ PRACOVNA. Sloužila každému učiteli, který chtěl „opustit 

vřavu školy“, a uchýlit se do ticha a klidu. Převážně s prací, která vyžadovala soustředění. 

A pak se cosi změnilo. Z této pracovny se stala ředitelna. Klid a ticho bychom zde hledali jen těžko, i když výjimky se najdou. Stala se z 

ní místnost „neklidu a hluku“, někdy křiku. Na první pohled by se chtělo říct, že je to škoda. Já si to nemyslím. Tento hluk a křik a takřka 

žádný klid, posouvá naši školu dál a dál a dostal ji až tam, kde je, podle mne, na špičkovou úroveň mezi školami v republice. 

Někdy je mi po Tiché pracovně smutno. Ale jsem z hloubi duše přesvědčen, že takhle je to lepší. A možná se trochu bojím, co se stane, až 

jednou v této místnosti opět zavládne ticho…                                                   Matěj Šefrna



Posedět u kávy s přáteli je mnohdy lepší,

než deset doktorů!

PRAVLASTÍ KÁVY JE S NEJVĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ ETIOPIE (PROVINCIE KAFFA), KDE SE 

JEŠTĚ V SOUČASNÉ DOBĚ NACHÁZÍ DIVOCE ROSTOUCÍ KEŘE KÁVOVNÍKU. ODTUD BYL NEJSPÍŠE 

PŘENESEN VE 13. A 14. STOLETÍ VÁLEČNÍKY PŘI VOJENSKÝCH TAŽENÍCH DO JEMENU, KDE BYL 

VYSAZEN NA TERASOVITÁ POLÍČKA A DÁLE KULTIVOVÁN.

Pití kávy se na rozdíl od jejího pěstování, rozšířilo již v 

15.století mimo oblast Arabského poloostrova do blízkých 

zemí Orientu, kde v jednotlivých městech vznikaly hojně 

navštěvované kavárny. V roce 1517 přivezla turecká vojen-

ská výprava kávu z Egypta do Cařihradu. Požívání kávy se v 

Turecku stalo vášní a odtud se tento zvyk postupně rozšířil 

i do ostatních evropských zemí. Ačkoli šlo nejdříve o velká 

přístavní města (Benátky, Marseille, Amsterodam, Londýn, 

Hamburk), do konce 17. století se podávání kávy v kavár-

nách výrazně rozšířilo i do vnitrozemí a stalo se běžným 

téměř ve všech zemích Evropy. První pražská kavárna byla 

otevřena roku 1714 pod malostranskou Mosteckou věží a 

provozoval ji Arab, Georgius Hatalah z Damašku, zvaný Jiří 

Theodat.

V RUBRICE „KAM NA KÁVU V LITOMYŠLI“ BYCHOM CHTĚLI NAVŠTÍVIT NĚKOLIK 

ZNÁMÝCH I MÉNĚ ZNÁMÝCH KAVÁREN A PODĚLIT SE SE ČTENÁŘI O ZÁŽITKY Z PITÍ 

KÁVY V TĚCHTO PODNICÍCH. NECHCEME V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ DĚLAT KOMUKOLI 

REKLAMU. JEN CO NEJOBJEKTIVNĚJI POPSAT SITUACI A ZÁŽITKY.

V PRVNÍM ČÍSLE ZAČÍNÁME V TĚSNÉ BLÍZKOSTI ŠKOLY, KOUSEK OD 

SOCHY BEDŘICHA SMETANY, V KAVÁRNĚ U VRATISLAVA.

Kavárna nedávno změnila svou tvář, a proto jsme byli zvědaví, jestli k horšímu či lepšímu. Z 

takřka „kultovního podniku“, léty prověřeného, majícího svou atmosféru a vůni, se během pár 

dní stal mírně neosobní prostor, zřejmě ještě hledající svou image. Také došlo k obměně hostů. 

Někteří starší zřejmě odmítli respektovat změnu a odešli. Částečně je nahradili hosté později 

narození. Po tak krátké době je stále ještě těžké předpovídat, kam bude vývoj, této – pro Lito-

myšl typické – kavárny, směřovat. 

Pokud jde o kávu, tak si udržela minulou kvalitu, jen nabídka se mi zdá zatím o něco chudší. 

Poněkud nepříjemné je, že je podávána ve sklenicích bez ouška, což činí potíže každému, kdo 

miluje nápoj horký a nemá rukavice. Obsluha milá a ochotná, místy mírně zmatená. 

V zadní části kavárny je prostor pro nekuřáky a především – předzahrádka, s výhledem na 

školu! Tak doufám, že se zjara máme na co těšit! 

Pokud bychom měli hodnotit, tak tři hvězdičky z pěti, především díky dobré kávě.



Chtěla bych vyprávět o někom, kdo změnil můj život… Pro někoho nezajímavé. Pro mě je ten 

někdo moc důležitý! Učím se od něho… Přijímám, co mi dává, a s naprostou lehkostí se s ním 

sžívám. A stáváme se jedním.  Já a on jedna duše. Jedno spojení. Je to Vesmírná síla. A Každý z 

nás může s tím někým, být jednou Duší, souznít s ním. Všichni ho určitě znáte.

Je to někdo, kdo může všechno co chce, a dělá si rád, to co chce. Není zbabělý či nějak sobecký, naopak je velmi odvážný a velmi inspirující! 

Dýchá, dýchá možná hlasitěji než jiný, jen občas jeho dech neslyšíme, ale víme, že jeho přítomnost je nablízku. Záleží jen na nás, zda frekvenci 

jeho dechu chceme slyšet! Nikdo se jej nesnažíme přidušovat záměrně.  Neboť jeho SVOBODA a jeho lehkost nám nevadí, nijak nám neubli-

žuje. Jak to, že je na tomto světě plném nesmyslných pravidel, řádů a manipulativních lidí, někdo, tak přirozený, svobodný , lehký a čistý...?!  

Smí co chce! A to my můžeme také!  Řekne: ,,Chci létat“. A jednoduše vzlétne. „Chci spát“... Zdřímne… Chci vidět krásy ve věcech, kde je jiní 

ZATÍM nevidí“ ...A vidí krásu i v kopě hnoje.. Třeba si představte, jak jdete kolem hnoje, a máte pocit, že ten hnůj žije, dává nám to svou vůní, 

či snad smradem? najevo. ,,Chci jít za svým snem a věřit, že se naplní“ ..Jde, věří… a sen se plní. A proč? Nenechává se omezovat. Nenechá 

se svázat!!! Máte-li pocit, že jste jako on, blahopřeji vám, a jste mou inspirací. Znamená to pro mě, že zřejmě žijete život jaký vy chcete, a že 

nenecháte nikomu brát VÁŠ DECH! A pokud nežijete jako on, zkuste nad tím přemýšlet, jak to trochu pozměnit. Dýchejte, a nenechte se dusit 

někým, něčím jiným! Svoboda není samota. Svoboda je krásná.., abychom ji však porozuměli, jak ji rozumí on, musíme ji CÍTIT… Nic víc, 

nechat ji prostor k objevení se. Možná máte pocit, že Vás o ni nikdo neokrádá, ale jsou lidé,  kteří Vám ji berou, aniž byste si to uvědomovali. 

Jedním z těch lidí můžete být pro sebe vy SAMI. To zní dost děsivě. Já sama sebe dusím, já se připravuji o svou svobodu a to třeba i jen kvůli 

strachu? Pryč s tímto pocitem… Nedusme sami sebe!

Žijme šťastně, a létejme jako ten, o kterém mluvím. Je to můj Motýl. Motýl, který neumí ublížit! Je velmi něžný. V každém z vás dřímá. Každý 

ho má! Neduste ho v sobě. Slyšte jeho dech! Slyšte zvuk jeho křídel.  Nechte ho letět s vámi,  vedle vás, při vás.  Když ho v sobě budete skrývat, 

přijdete o možnosti, které by se možná zdály být nemožné, a to možná právě proto, že jste nevěřili ve svou svobodu. Slyšme souzvuk jeho křídel 

s naším krokem a splyňme s ním... A třeba pak i my jednou budeme moci létat...                                                       A.L.

CHTĚLA BYCH VYPRÁVĚT...

Co je to vlastně svoboda? A kdo se za svobodného může brát? Považujete se za svobodného? Myslím, že  svoboda je hodně o pocitu, vůli, přesvědčení a naší osobnosti. Je  fyzická 

svoboda a psychická svoboda a tu nám nikdo vzít nemůže. Svoboda názoru, svoboda vyjádřit se, rozhodnout si o tom,  kde a s kým budete žít, kde budete pracovat. To všechno už 

dnes bereme jako samozřejmost, ale teď si na chvíli představte, že byste o tohle přišli.  Nemohli byste nic. Nahlas byste nemohli říct svůj názor, nebo ho jakkoliv vyjádřit.  Média, 

tisk a podobně, to vše by bylo omezeno, všechno by bylo … stejné … A není to přece krásné, že každý je jiný, má odlišné názory, zájmy?

Svoboda se dá popsat jako pocit volnosti. Cítíte se volní? Jenže co když vás svazují problémy, jak se pak máte cítit volní?  Ať už to jsou problémy v rodině, s láskou, nebo s přáteli.  

Musíte mít volnou mysl. 

Ale co lidi, kterým je svoboda odepřena. Nemůžou si vzít, koho chtějí, jako třeba v některých nevyspělých zemích. Nebo ti, co si nemůžou sami vybrat práci, zemi, kde budou žít. 

Zamyslete se, jak je jim. A neberte tyhle věci jako samozřejmost. Protože to tak není. 

Pak jsou tu lidi, co se svobody vzdají. Jen aby nemuseli mít problémy, nebo prostě nechtějí za svou svobodu bojovat a pak říkají, že svobodní jsou, ale v hloubi duše vědí, že to tak 

není. Jenom tak sami sebe přesvědčí. Potom jsou lidé, kteří se za svobodu perou zuby nehty. Takových lidí je málo. Kteří si za každou cenu za svou svobodnou vůlí stojí, i přes 

odpor nebo negativní názor ostatních. Kdyby nastali ,,horší,, časy, stáli byste si za svou svobodou? 

  A pak je tu otázka k zamyšlení… Co když člověk odepře svobodu někomu jinému, zaslouží si ji pak on sám? 

Pak jsou tu zvířata. Zvířata, kterým dennodenně lidi berou svobodu. Ptá se jich někdo, jestli chtějí? Ptá se jich někdo, chcete aby se na vás testovalo? 

Chcete hnusně, odporně umřít, třeba i zbytečně? 

Proč bychom si my  svobodu měli zasloužit víc než zvířata?                                                                     Terezka Trávníčková

SVOBODA



BÁSNĚNÍ
První básničky Terezy Trávníčkové vznikly vlastně hrou. Skládáním slov a hledáním rýmů. 

Ze hry se velmi brzy stala možnost zachytit slovy to, co je pouze ve vnitřním světě básníka.

Začala psát teprve před třemi lety, ale od té doby jí nápady přibývají a myšlenky stále bo-

hatnou. Má touhu vyjádřit náladu, názor či postoj lidí ze svého okolí. Velmi citlivě vnímá 

neochotu lidí, nudu a nevšímavost až hnusnost. Většina z básní není pozitivní, ale snaží se 

zachytit a vyjádřit stav mysli a pocity dospívající dívky, a nejen to. Mezi řádky můžeme číst 

přání nebát se změny, vyjít proti svým problémům, postavit se jim.

Vzkaz autorky pro čtenáře: „Jestli vás něco trápí nebo jste smutní, nebojte se s tím svěřit někomu druhému. 

Nenechávejte to v sobě.“

Dívka v koutě

Dívka v koutě sedí,

každý na ni hledí.

Nikdo ji neřekne ani větu,

co udělala tomuhle světu?

Společnost jí samotou polila,

ona se ve tmě topila.

Kde je to světlo, o kterém všichni 

mluví?

Marně ho v té tmě loví.

Neexistuje návod na štěstí,

možná dávat pěst za pěstí.

Lidi sakra vzbuďte se,

a hloupých stád pusťte se!

Prochází městem,

plácá se tu jak těstem.

Přes množství lidí je sama,

cítí se jak porcelánová panna.

Nebesa

Vybavuji si každý tvůj dotek,

i ten tvůj potetovaný loket,

Tvoje objetí pro mě nebesa byla,

kvůli tomu bych i na měsíc vyla.

Pamatuju si, jak rozkošně si spal na mé posteli,

i na to jak krásně jsme se tehdy měli.

Dokonce života si budu pamatovat tvůj sladký 

polibek,

to všechno s tebou, byl neuvěřitelný zážitek.

Láska

Co je to vlastně láska?

To, když jsem pro  něj jediná kráska.

To že mu můžu věřit

a nemusím centimetry v pase měřit.

Má mě přece rád přirozenou,

a nechce žádnou jinou.

Stačí mi pohled do tvých očí

a svět kolem se už točí.

On ví že je jen můj,

tak pojď a světem se mnou pluj.

Nejlíp se cítím v tvém objetí,

vyvolává to ve mně příjemné dojetí.

Nikdy bych tě nikomu za nic nedala,

dokonce bych se za tebe i poprala.

Jsi pro mě cennější než drahý kámen, 

bez tebe by se mnou byl hned amen.

Jednou si řekneme své ano,

 a já už se vedle tebe budu probouzet 

každé ráno.

Každý den bez tebe,

je jako země bez nebe.

I když se oba někdy hádáme, 

stejně si pak sladkou pusu dáváme.

Každý večer u tvé pohádky usínám,

Píšete? R
ádi píšete? Poezii, p

ovídky, ú
vahy, c

okoliv? 

Napište
 nám a my vás „v

ytisk
neme“! mail redakce: 

casoprostorr@gmail.com



BOJÍTE SE??!

ZEPTALI JSME SE STUDENTŮ STŘEDNÍ ŠKOLY NA JEJICH NÁZOR, TÝKAJÍCÍ 

SE ZABEZPEČENÍ BUDOVY. CELÁ ANKETA VYZNĚLA VZHLEDEM K OPAT-

ŘENÍM SPÍŠE NEGATIVNĚ. Z NĚKTERÝCH ODPOVĚDÍ VŠAK VYPLYNULO, ŽE 

STUDENTI NEJEN O CELÉ SITUACI PŘEMÝŠLEJÍ, ALE TAKÉ CÍTÍ JISTÉ OBAVY, 

KTERÉ V NICH TATO SITUACE VYVOLÁVÁ…

ANKETA

Co si myslíte o nově zavedených bezpečnostních opatřeních na naší škole?

- Myslím, že je to naprosto zbytečné. Kdyby se sem chtěl někdo dostat, tak se sem stejně dostane…je to zbytečná práce navíc

- Systém zabezpečení je fajn, i když vyndávat neustále kartičku mě moc nebaví. Problém nastane, když si jde rodič pro dítě, kterému se udělá špatně. Pokud je 

to tedy rodič…

- Na jednu stranu mi to přijde logické už kvůli tomu, co se stalo. Ale stejně si myslím, že je to zbytečné…

                                                                                       

- Smysl to má, ale je to zdlouhavé… možná čipy

                                                                                       

- Zabezpečení školy kartičkami mi přijde dobré, i když třeba paní u dveří se k nám občas chovají nemile, když ji třeba zapomeneme… Ale nejsou všechny 

stejné. Jenže když nás bude chtít někdo oddělat, tak to může udělat venku a nemusí chodit do školy…

                                                                                       

- No vím, že se k tomu školy musely postavit, takže chápu, že to bylo nejspíše nejrychlejší a nejjednodušší řešení. Když nás někdo „oddělá“ venku, tak to naspoň 

nebude na školu, ale naše bezpečí to zrovna nezvýší… A zdržuje to!

                                                                                       

- Myslím, že je teď ve škole bezpečněji, ale na chodbě je velký chaos…

- Řekla bych, že nám to dělá jenom potíže. V zimě je na chodbě mokro a bláto a kdo tím projde v přezůvkách, roznáší to po celé škole.

- Systém, jako je dát ke vchodu člověka, který to uhlídá je už tuplovaná blbost, protože to právě on odnese jako první a vrah jde dál… je sice pěkné, že škola 

myslí na naší bezpečnost, ale doopravdy v tomto systému nevidím ani smysl, ani logiku…

- …a ty kartičky. Jako, dobrý nápad, ale zdá se mi, že jdou lehce falšovat. Není na nich ani razítko školy a ty fotky nejsou taky moc kvalitní. Navíc paní na 

vrátnici se na fotku ani nepodívá…

- Upřímně si myslím, že ta blonďatá paní by nechytila ani rýmu na Sibiři, natož psychopata…

I přes to, že by asi ani jedna paní asi psychopata nezadržela, patří náš dík právě jim, protože, upřímně řečeno, jejich práce není ani příjem-

ná, vzhledem k průvanu ani zdravá a v případě jakéhokoli ohrožení ani bezpečná… Děkujeme!



ANKETA

Ženy v první linii
JEDNOU Z ŽEN, STRÁŽÍCÍCH 

NAŠE BEZPEČÍ JE PANÍ 

HANA KMÍNKOVÁ

Jak byste nazvala svou funkci? Jste vrátná, ochranka, do-

zor…?

Mou hlavní funkcí je knihovnice. 

Když ale kontrolujete průkazky?

V tom případě ochranka.

Máte nějaké pokyny pro „krizovou situaci“? Co by se stalo, 

kdyby se cizí člověk odmítl legitimovat a šel dál, kamsi do 

„útrob“ školy?

Nikoho nepustit!

Co když vás neuposlechne?

Tak zavolám někoho, kdo mi přijde pomoct.

Koho by jste volala?

Nejspíš pana Vetešníka.

Už se vám to stalo?

Ne. A kdyby náhodou, tak nosím u sebe pepřový sprej. 

Vadí vám něco v souvislosti s vaší prací?

Ani ne. Možná zima. Když tam člověk celý den stojí.

Chovají se k vám studenti slušně?

Chovají se slušně, ale ne vždycky. Ani vám nebudu říkat, 

co mi jedna slečna řekla…

Chtěla by jste něco vzkázat studentům?

Snad aby byli trošku ohleduplnější, aby měli připravené 

průkazky a aby neříkali – „já jdu s tím a s tím…“ Oni jsou 

povinni tu průkazku ukázat.



THE BROWNIES

Jako hudebně-lidskou inspiraci bych vám chtěl dnes představit skupinu The Brownies. O inspiraci píšu ze dvou důvo-

dů. Prvním je fakt, že důležitou součástí tohoto uskupení je Háňa Horáková, moje přemilá studentka, jež loni absol-

vovala VOŠku v oboru speciální pedagogika. Je krásným příkladem skutečnosti, že když něco moc chceme, tak máme 

velikou šanci na realizaci svého snu. A druhou inspirací budiž její SVOBODNÝ život. Je někdy možná o něco těžší, ale 

krásný. To vím z vlastní zkušenosti. Poprosil jsem Hanku, jestli by byla tak hodná a napsala mi něco o The Brownies. 

Uvádím neupravenou sms, tak jak mi ji poslala…

Hooj! I vam krasnej celej novej rok! Moc nas to s Pavlem 

potesilo, taaakze: jmenujeme se The Brownies, a jsme trochu 

netradicni v tom, ze s nami spolupracuje vic muziakantu. 

Nekdy hraje jenom Pavel, ale nejcasteji hrajeme ve trech 

- Pavel, Any(skvela afroslovenska zpevacka) a ja. Pak tu 

mame dalsi -trumpetistu, saxofonisty, akordeonistu, pric-

nou fletnu, solovou kytaru, dalsi zpevacky, perkuse a snad 

jsem nikoho nezapomnela :D hrajeme ruzny styly hudby, 

jako reggae, soul, latinsko americke rytmy, rock n‘ roll, 

jazz :). Mame webovy stranky-www.thebrownies.cz, a tam 

odkaz na fb jo a taky nas najdete na youtube -kdyz se zada 

cokoliv jako ‚music in Prague/street‘ nebo ‚The Brownies‘.. 

Hravame i soukromy akce, jako svatby, narozeniny, firemni 

vecirky, ale hlavne na farmarskych trzich (Naplavka a Jiriho 

z Podebrad) a na ulici.. kdybych neco zapomnela, dodam, 

ale myslim, ze to je tak nejak vsecko :D jooo a dekujeme za 

krasnej mail! To jsi delal sam? Jo a Pavel zdravi :)

Když je vidím na těch pražských ulicích, neodbytně se mi tlačí do hlavy paralela s Čechomorem. Přesně tak začínali. Na Střeleckém ostrově, Karlově mostě, s otevře-

ným pouzdrem na kytaru…

https://www.youtube.com/watch?v=xlKocvAYxYU

https://www.youtube.com/watch?v=orG-763OqQ4

https://www.youtube.com/watch?v=pSlfU2y2oto



OTÁZKY Z PEDAGOGIKY
V ČASOPROSTORU, COBY ČASOPISE PEDAGOGICKÉ ŠKOLY, BYCHOM SE CHTĚLI 

PRAVIDELNĚ DOTÝKAT ZDÁNLIVĚ JEDNODUCHÝCH PEDAGOGICKÝCH OTÁZEK, 

KTERÉ VŠAK MOHOU BÝT V KONEČNÉ FÁZI MOŽNÁ KONTROVERZNÍ A TEDY IN-

SPIRUJÍCÍ. NEJDE NÁM O „AKADEMICKÉ TLACHÁNÍ“ NA TÉMA PEDAGOGIKA, ALE 

O PROSTOR STŘETÁVÁNÍ NÁZORŮ UČITELŮ A STUDENTŮ.

PRVNÍM TÉMATEM JE „HODNOCENÍ“
Dozajista se všichni shodneme, že hodnocení je nedílnou součástí jakéhokoli výchovně vzdělávacího pro-

cesu. Rozpory však mohou nastat ve chvíli, kdy k samotnému „hodnocení“ dochází. Často v této souvislos-

ti slýcháváme slova jako „nespravedlivý“, „zaujatý“, „neobjektivní“, „tvrdý“, „nepřiměřený“…

Zajímají nás názory studentů, které budeme v příštím čísle konfrontovat s postoji námi osloveného peda-

goga (pedagogů) školy. Našim cílem je postavit tyto názory vedle sebe a vyvolat případnou diskusi, která by 

mohla být obohacující pro obě strany. 

Tedy: Jaký máte názor na systém hodnocení? Je přiměřený, nebo máte výhrady? Jste zastáncem či jeho 

odpůrcem? Cítíte rezervy, problémy, nebo chyby na naší škole, nebo na školách, kde jste studovali? Pište 

cokoli na toto téma na náš redakční mail. Mějte na paměti, že ČASOPROSTOR je prostor pro setkávání, 

diskusi a je tu místo pro každého.



KAM, KDYŽ JE ČAS?

Na fasádě domu č.p. 117 na Smetanově náměstí v Litomyšli je k vidění pamětní kamenná deska zobrazujicí 

starou erbovní pověst šlechtického rodu Pernštejnů, který vlastnil zdejší panství v šestnáctém století. Podle 

ní měl jejich bájný předek  uhlíř Věnava chytit v moravských lesích zubra a dovést ho až do Brna, kde mu 

před samotným panovníkem sťal hlavu jedinou ranou. Na paměť tohoto odvážného činu mu král věnoval 

celý kraj v okolí dnešního hradu Pernštejn, který se stal hlavním sídlem rodu.  Podobné desky s touto po-

věstí najdeme například i v Pardubicích nebo na Kunětické Hoře.                                     Vladimír Vejrosta

MÁTE – LI CHUŤ  MLUVIT S NÁMI, 

PUBLIKOVAT COKOLI, VYJÁDŘIT SE, PIŠTĚ NA MAIL

casoprostorr@gmail.com



aneb - nenechme se děsit!

Jsou věci, o kterých bylo napsáno mnoho, o kterých se nepíše a také ty, o kterých 

se nepíše lehce. Mezi takové patří loňská smrt studenta na žďárské střední škole. 

Událost, která z pochopitelných důvodů otřásla naší společností a jejíž důsledky 

na sebe nedaly dlouho čekat. Bezpečnostní opatření prakticky na všech školách je 

odezvou na tragédii, která už by se nikdy neměla opakovat. Jenže!

Jenže něco tu nesedí. Cožpak inkriminovaná škola nebyla dosta-

tečně zabezpečena? Jistě, že byla. Možná lépe, než většina škol-

ních budov v republice. Dokonce možná lépe, než většina škol 

po realizaci nových opatření. 

Možná chlap v kukle a s odjištěným samopalem by té nebohé, 

schizofrenické ženě, zabránil v jejím činu, kdyby však poznal, 

že je schizofrenička. To by chtělo spíš psychologa, ten to ale zase 

neumí se zbraněmi…. Tak tedy URNA s psychologickou podpo-

rou do každé školy! Ale pozor! Nejen do školy. Taky do jídelny a 

družiny a na hřiště a na vycházku…  

A co uděláme, až někde nějakému studentovi přeroste přes hlavu 

pocit, že mu učitelé ubližují a rozhodne se svou frustraci řešit 

radikálně? Nebo ho naštvou spolužáci? Nebo ho „jen“ prostě 

popadne schizofrenie??! Zakážeme vstup do škol i studentům??! 

Nesmysl na nesmysl. Bylo by dobré pojmenovat věci pravým 

jménem! To, co se stalo ve Žďáře je veliká tragédie jednoho 

studenta a jedné nemocné ženy, ale hodná paní u vstupu do 

školy, kontrolující průkazky, jejichž zhotovení trvá průměrně 

nadanému žákovi základní školy deset minut, není ochranou, 

natož zárukou. 

Všichni to vědí! Nikdo si nemyslí, že toto opatření má jaký-

koliv smysl. Možná tím omezíme krádeže bačkůrek v šat-

nách, ale ve chvíli, kdy se kdokoli rozhodne někomu ublížit, 

jsme tam, kde jsme byli před půl rokem. V realitě tohoto 

světa, konkrétně v České republice. 

Bojíte se v této zemi, v této škole? Já ne! Stát se může cokoliv. 

Může mě přejet auto, spadnout mi na hlavu deset neříze-

ných satelitů a kousnout vzteklá liška. To všechno se může 

stát zhruba se stejnou pravděpodobností, jako že ke mně 

přistoupí nemocná žena a zaútočí. To je život. Takový je a 

byl vždycky. Nenechme se děsit! Nenechme se zahnat do 

zamřížovaných místností ve jménu „bezpečí“. Tyto místnosti 

omezují naší svobodu a dělají z nás vězně ve vlastní škole.

Ano, je to logické. Každý mi může ublížit, každý mi může 

vrazit nůž do zad… Otázkou je, jestli chci ve strachu, že se 

tak stane, žít. A já nechci! Mou volbou je věřit. Věřit, že lidé, 

se kterými se na půdě školy setkávám, jsou dobří. Tak, jako 

svět, ve kterém žiji. Možná mne někdo může podezírat z pří-

lišného optimismu, ale je to má volba. A jestli jednou přijde 

paní a požádá o můj život, řeknu – dobrá. Nežil jsem špatně 

a ve strachu a nikdy jsem nepotřeboval mříže, ani průkaz, že 

jsem slušný člověk.                              Matěj Šefrna

názor



Je jednoduché říct - venku prší!

Je poetické hledět z pokoje na kapky, tříštící se o sklo okna.

Je pseudodobrodružné naslouchat vichřici za utěsněnými dveřmi 

vyhřátého bytu.

To všechno lze nazvat virtualitou, ale zvykli jsme si na ni, a dali jí 

jméno „skutečnost“.

Však pouze ten, kdo otevře dveře a vstoupí do bouře pochopí, co je to 

„SÍLA“.

Síla, jenž nás drtí až na pokraj vědomí,

jež nás svírá, drží pod krkem, až nemůžeme dýchat a před očima se 

tmí...

A pak náhle vidíme svět jiným..

To, co se zdálo nahoře je dole a to dole je pryč,

a zmizí zápachy a bolest

a bílá barva je schopna obsáhnout 

spektrum duhy...

A rytmus života se synchronizuje s rytmem smrti,

a důležité přestává platit

a praskání stébel trávy se stává melodií...

Čas pozvolna mizí

a vládu přebírá bezčasí - ten jediný okamžik,

který je právě TEĎ a který jediný má smysl!

Právě TEĎ ustává bouře

a na člověka, který se odvážil otevřít dveře,

dopadají kapky deště,

jedna po druhé,

jako ve zpomaleném filmu.

Ten člověk, hledící vzhůru ke zdroji okamžiku,

hledá přítomnost, zhmotněnou

do jediné kapky. 

Nastavuje tvář

a nechává ji pomalu,

zlehka,

dopadat...

Cítí

vlnu vodou stlačeného vzduchu

a první kontakt

a tříštění se 

na tisíc variant reality.

A vybírá si tu svou - jako svobodný,

protože CÍTÍ...

A kapka za kapkou smývá jeho lidský tvar

a dovolí mu stékat do potoků a řek až k moři,

kde se sám

stává kapkou,

kterou - když Bůh dá - si vezme Nebe,

aby v příští bouři

dopadla na tvář Odvážlivce,

který otevřel dveře

Skutečnosti.

SKUTEČNOST
kousek textu z připravovaného divadelního představení

HOTEL U TLUKOUCÍHO 

SRDCE



HOTEL U TLUKOUCÍHO 

SRDCE

Na podzim tohoto roku se naše škola „dožije“ 

sto deseti let! Vzhledem k tomu, že je to věk 

úctyhodný a že my velmi rádi slavíme, nenechá-

me si tuto příležitost ujít. Chybí nám však zatím 

jedna podstatná věc. Chtěli bychom celé oslavě 

vtisknout jakési „jednotící téma“. 

Téma, které by mnoha akcím, které, v rámci 

oslav, budeme organizovat, dalo „něco spo-

lečného“. A proto vyzýváme naše čtenáře, aby 

nám napsali své návrhy. 

Hledáme NÁZEV. 

Cokoli, co by mohlo 

být originální a zároveň 

– byť třeba okrajově – 

souvisejíécí se školou, 

věkem, studenty a 

jejich životem, historií, 

Litomyšlí, vztahy, 

emocemi… Své návrhy 

můžete posílat na mail 

naší redakce, uvedený 

na konci časopisu. 

Případný vítězný návrh 

bohatě odměníme!

HLEDÁ SE NÁZEV JEDNOTÍCÍ 

VŠECHNY AKCE SPOJENÉ SE STO-

DESÁTÝM VÝROČÍM ZALOŽENÍ 

ŠKOLY! STAŇTE SE JEHO 

AUTOREM!

Věci se dají dělat různě. Třeba jen tak. Nebo – jen tak, aby 

se neřeklo. Nebo třeba od osmi do čtyř. A nebo - jak nejlépe 

dovedu. To už je hodně! To už je „dost dobrý“! Ale pak je ještě 

jedna možnost, a ta se mi líbí nejvíc: Dělat věci, které mají 

SRDCE! Které jdou až za hranici přemýšlení o tom, čeho jsem 

schopen a čeho už ne. V tu chvíli se dostávám do nedefino-

vatelného prostoru, ve kterém mizí hranice mezi možným 

a nemožným. Už nevím, jestli jsem toho schopen, ale velmi 

chci. Toužím. A pak se něco stane, něco mi v hlavě „lupne“ a 

začínají se dít zázraky! Realizují se nevídané možnosti!

Škarohlídové tvrdí, že 100% je maximum. Nevěřte jim! Těch deset procent navíc  - to jsou ony 

ZÁZRAKY, které se, tu a tam, dějí! A jedním z nich je naše škola. Nevěříte? Tak se dobře podívejte 

okolo sebe! Koho potkáváte? Jak se tváří? Jak s vámi mluví a jedná? Slyšíte tu hudbu a vidíte ty 

lidi, jak se drží za ruce? Běžte na gymnázium, nebo na kteroukoliv jinou školu a najděte to tam! 

Nepochodíte…

Mohu mít, a mám, spoustu výhrad, ale fakt, že se zde děje něco mimořádného, mi ni-

kdo nevyvrátí! Sto deset let a sto deset procent spolu úzce souvisí. Ten ČAS existence této 

školy nás zavedl až k dnešku, do PROSTORU, který spolu sdílíme a nebojím se jej nazvat 

ZÁZRAKEM, protože… Prostě se – jen tak – podívejte okolo sebe… Je to SE SRDCEM!                                                                  

M.

110%

procent 



Určitě jste si všimli soudku, který je umístěn „na 

vrátnici“, kousek od supermarketu pana škol-

níka. Tak ten soudek, to je úžasná věc! Vhodíte 

do něj papírek, a on jej začne třídit a přebírat a 

PŘEMÝŠLET o něm! Ano! I soudky občas pře-

mýšlejí! A v konečné fázi ten váš papírek odešle 

kamsi, kde je možné COKOLIV, protože ČA-

SOPROSTOR už je takový. A ČASOPROSTOR 

zareaguje! Nic nezůstane bez odezvy. Když bude 

vzkaz obsahovat váš mail, V KAŽDÉM PŘÍPADĚ 

odpoví. A bude se snažit řešit a povídat si a třeba 

i na stránkách ČASOPROSTORU. Nebo jen tak, 

mezi vámi dvěma. 

Soudek je bezpečný, protože má zámek. Je ano-

nymní, když si budete přát, stejně jako velmi cíle-

ný a konkrétní – KDYŽ SI BUDETE PŘÁT! 

Je tu pro nás všechny. Abychom spolu komuni-

kovali, protože pouze komunikace může vést k 

pokroku, řešení, k vyjasnění…

Prosím, nenechte ho zahálet a dejte mu smysl! 

Trápí vás něco? Štve? Baví? Máte nápad, toužíte, 

chcete vzkázat?.... SOUDEK a ČASOPROSTOR 

jsou tu právě proto! 

Kdosi moudrý řekl, že „válka, je selháním komu-

nikace“. Budiž pochváleny soudky, do kterých lze 

vhodit COKOLIV. Proto jsme tady. Proto, aby-

chom spolu hovořili, důvěřovali si a pomáhali. To 

je ČASOPROSTOR! Jeden malý soudek…

JEDEN MALÝ SOUDEK…

Dorozumívání (neboli komunikace) je sdělování informací, myšle-

nek, názorů, a pocitů mezi živými bytostmi, lidmi i živočichy obvykle 

prostřednictvím společné soustavy symbolů. Zvířata se dorozumívají 

různými signály (zvukovými, pachovými, tancem ap.), tzv. první 

signální soustava, což platí i pro lidi. Hlavním dorozumívacím pro-

středkem člověka však je verbální komunikace (jazyk a řeč), tzv. 

druhá signální soustava.

Krom mluvené řeči a písma se používají i další systémy (notový 

záznam hudby, chemické a matematické značky, dopravní značky, 

vlajková a prstová abeceda, Morseova abeceda ap.).

Pro dálkové dorozumívání slouží média a telekomunikace.

Pro dorozumívání v mezinárodním měřítku je překážkou různost 

jazyků (existuje cca 5000), což se řeší pomocí světových jazyků, pře-

kladů, tlumočení, umělých mezinárodních jazyků nebo strojovým 

překladem.

WIKIPEDIE PRAVÍ, 

ŽE...

CHCEŠ? CHCI!



AKTUÁLNĚ ZE ŠKOLY

Rekvalifikační kurz pro získání profesní kvalifikace „Chůva 

pro děti do zahájení povinné školní docházky“ je určen těm, 

kteří chtějí získat nové dovednosti a kompetence v oblasti 

péče o děti v rodině a získat osvědčení pro výkon chůvy 

samostatně pečující o děti v období do zahájení povinné 

školní docházky v soukromé domácnosti nebo v dětských 

skupinách, v neškolských předškolních zařízeních, rodin-

ných či mateřských centrech.

Vstupní předpoklady: Střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou

Zdravotní způsobilost uchazeče:   

musí být bez logopedické vady

Rozsah studia: 160 hodin včetně praxe

Ukončení kurzu
80% přítomnost v jednotlivých modulech (předmětech), splně-

ní dílčích požadavků jednotlivých modulů (předmětů), 

závěrečná zkouška

Cena kurzu 

pro absolventy „pedagogiky volného času“  3000,- Kč

Pro ostatní  6000,- Kč

Na základě přihlášky, kterou nám pošlete do 27. 2. 2015, budete do kurzu 

zařazen/a.

Dostavte se prosím dne 6. 3. 2015 do budovy školy v 8.00 hodin (učebna 

č.25, 1. patro), kde dostanete podrobnější informace a kde již tento den bude 

probíhat výuka do 16.00 hodin (přezůvky a psací potřeby s sebou). Potvrzení 

o zaplacení poplatku na účet 9125090207/0100 vedený u KB Litomyšl (VS: 

1501, SS: datum narození, např. 14.2.1974=140274) přineste do 6.3.2015.



BEZPEČNOST NA ŠKOLÁCH U NÁS A V AMERICE
U nás v ČR máme naštěstí zatím jen velmi skromnou sbírku útoků a vražd ve 

školách, a tedy i naše zkušenost s řešením bezpečnostních otázek tohoto druhu 

je značně omezená, ale ve světě je tento problém bohužel již dávno aktuální a 

existuje zde i mnoho strategií obrany a navrhovaných koncepcí řešení. 

Obzvlášť v USA se problémem tzv. school shooting („školního střílení“) či school-

-related attacks („se školou souvisejících útoků“) zabývá mnoho odborníků. L. Hardy 

v „American School Board Journal“ shrnuje různá opatření, která vlády a školské 

instituce činí, aby zabránily budoucím tragédiím: Od loňského (2013) masakru v 

Newtownu, při němž bylo zabito 20 dětí a 6 zaměstnanců školy, se všechny okresní 

správy zabývají otázkami posílení bezpečnosti ve školách: jsou pořádána školení 

trénující školské zaměstnance i žáky v modelových krizových situacích, investují se 

peníze do moderních sledovacích systémů, posiluje se vstupní bezpečnost, do škol se 

najímají nové síly – tzv. SRO, pracovníci zodpovědní za bezpečnost na školách (tedy 

nejspíš něco jako „dozorci“ (pozn. překl.)), v některých případech jsou dokonce vy-

zbrojováni stávající zaměstnanci škol. Školy dělají vše, co reálně mohou, s vědomím, 

že nemohou udělat všechno…

Představme si některá americká opatření v naší škole… i když 
nám to možná bude připadat trochu jako sci-fi: Všichni sedí na 
zemi v potemnělé a zamknuté třídě nebo se krčí v rohu, tiší a 
nenápadní jako myšky, nikdo se ani nehne, ve vzduchu je cítit 
opravdové napětí a strach, po chodbách chodí dva policisté pře-
vlečení za „bídáky“, s maskami na obličeji a s airsoftovými auto-
matickými puškami v rukou. Pořvávají na sebe povely, vykopá-
vají dveře a metodicky „čistí“ třídu za třídou, vy se chvějete pod 
lavicí a pak chtě nechtě vykřiknete, když schytáte několik kuli-
ček ze zatraceně věrně střílejícího samopalu… na kůži červený 
flek, žaludek až v krku, zděšení! Policejní důstojník si sundává 
kuklu a „mile“ do vás hustí, že takhle se to dělalo dřív, a že jste 
si právě vyzkoušeli, že to moc účinné není. Proto vás nyní naučí 
nový způsob reakce na ozbrojené vetřelce ve škole, který se jme-
nuje ALICE (Alert – poplach!, Lockdown – uzamkni!,  Inform 
– informuj (policii)!, Counter – kontruj!, Evacuate – zdrhej!). 
„Dávejte pozor, jiné je to v tom bodu „Counter“! Znamená to, 
že se nebudete snažit být neviditelní a nenápadní jako teď, pro-
tože když vás týpek bude chtít postřílet co nejvíc, uděláte takhle 
ze sebe akorát tak ideální cíle. Musíte naopak využít své početní 
výhody a momentu překvapení a pokusit se vetřelce odzbrojit 
a překonat, pokud možno hned po jeho vstupu do dveří. Prostě 
se na něj sesypete a budete doufat, že to neschytáte jako první! 
Jasný? Fajn, zkusíme si to! Zamkněte se jako předtím… Jde se 
na to!!“
Dodejme, že kurzy podobné tomu výše jsou zatím v USA po-
někud kontroverzní. Narážejí na kritiku útlocitnějších rodičů a 
některých psychologů. Ale zase to není nic proti školením, která 
absolvují školní dozorci, ti dostávají teprve ten správný policej-
ní výcvik! No jen si představte pana školníka s brokovnicí pod 
pultem a odhodláním vrhnout se parakotoulem za nejbližší 
neprůstřelnou překážku ve chvíli „kdyby něco“…
Představte si, že to „kdyby něco“ se stalo, pak školník bohužel 
neuspěl a nebezpečí trvá. Vy jste právě ve druhém patře v kres-
lírně, nic jste zatím neslyšeli, protože jste plně soustředěni na 
své dílo či výklad učitele.

Máme ale 21. století, na mobil vám okamžitě přichází smska, případně 
hovor s varováním o ohrožení. Spouští se aplikace, která vám zdroj 
ohrožení lokalizuje a informace o jeho charakteru a změnách vám 
automaticky poskytuje tak rychle, jak jen je policie získává z kamero-
vého a odposlouchávacího systému školy, na který se ihned po prvním 
poplachu napojila. Nezmatkujete, chladnokrevně vzpomínáte na pro-
dělaná školení, postupujete podle instrukcí na chytrém telefonu… a i v 
případě, že instrukce nejsou, vy víte, co máte dělat… 
Převést americkou zkušenost do našich poměrů jistě nejde stoprocent-
ně. Avšak na druhou stranu platí, že i my na naší škole jsme obyvateli 
jednoho stejného – rychle se globalizujícího – světa. Opatření „posi-
lující vstupní bezpečnost“ naše škola již prodělala, nedobrá tragédie se 
už v ČR stala, otázka tedy zní: Co přijde příště? Mějme ale na paměti, 
že ani sebelepší vojenský výcvik nezabrání tragédiím, protože – a to 
dobře vědí právě i v té Americe – nejlepší obranou je prevence. Pre-
vence spočívající jednak v odpovědné práci školních psychologů a 
výchovných poradců, jednak (a to především) v obyčejném lidském 
zájmu o své okolí, zájmu každého z nás. V USA se hojně diskutuje 
vztah různých tragédií, vražd, sebevražd a duševních poruch ku pro-
blému školní šikany. Hovoří se o značné provázanosti těchto jevů. I 
proto lze důvodně předpokládat, že bude-li školní prostředí „zdravé“, 
lidé (učitelé i studenti) si budou všímat jedni druhých, budou se sna-
žit si navzájem pomáhat, a ne se urážet, nesnášet, pomlouvat a jinak 
šikanovat, pak teprve budou školy opravdu bezpečné. A i těch tragédií 
bude nakonec minimum.                      H.V.

V bezpečí 
školy…



V bezpečí 
školy…

Vzdělávat se, získávat poznání, hledat pravdu a duševní zakotvenost v životě, to všechno jsou snahy vznešené a vysoké. Stojí tak trochu stranou každodenní honby za plným žaludkem, protekčními 

výhodami a materiálním zabezpečením. A proto si také školy, které zacházejí se zmíněnými „vyššími“ hodnotami, už odpradávna nárokují podíl na oné vznešenosti a cíleně vytvářejí atmosféru 

bezpečí, klidu a míru, chtějí být místem vzdáleným od vřavy světa „tam venku“.

Ideálem školy je místo mimo prostor a čas, svatyně bezpečí, v níž pilní 

studenti duchaplně cvičí a rozvíjejí své dovednosti a plodně a přičinlivě 

rozjímají pod láskyplným vedením svých osvícených učitelů. Nenechávají 

se svazovat mrzkými potřebami jíst, spát, toužit si a soužit, hádat se, prát, 

mstít a vítězit a podobnými nesmysly a jako to slunce na obloze bez mráč-

ků putují den za dnem, (vyučovací) hodinu za (vyučovací) hodinou na 

cestě za konečným poznáním a hlavou chytrou a až po okraj naplněnou.

Ano. To by byl ideál. Nedá se říct, že by byl nějak zvlášť blízko realitě… 

Ale to už tak u ideálů bývá. Důležité je, že vůbec nějaký ideál máme, 

protože měli-li bychom se na školu dívat jen jako na místo bezbřehé nudy, 

výměny pomýlených a naprosto bezcenných či bizarně zpotvořených in-

formací, arénu podivných individuí, které sem zavřeli, aby si doma neublí-

žili (tj. „učitelů“) – na jedné straně – a mladých zabedněných puberťáků, 

které sem pro změnu zavedli jen proto, aby byl od nich aspoň na chvíli 

pokoj (tj. „žáků“) – na straně druhé, tak bychom ty školy museli už dávno 

zavřít a zrušit! Buďme rádi za růžové brejle ideálů, vždyť bez nich by to tu 

nebylo vážně k vydržení!

Téma bezpečnosti na školách se řešilo a řeší odjakživa. Nejen v ideální 

rovině, ale i ve skutečnosti se školy snažily poněkud distancovat od okol-

ního světa. Byly záležitostí těch urozených, vznešených a schopných, kteří 

se už uměli postarat o to, aby dětičky nepřišly do styku se „špínou ulice“. 

Ve středověku měly školy často vlastní právní a ekonomickou subjekti-

vitu, spravovaly se samy podle vlastních pravidel, nebo je alespoň řídily 

jiné „instituce ducha“ – církve. Po reformách Marie Terezie a Josefa II. v 

18. století se školství sice postátnilo a zpřístupnilo širokým vrstvám, ale 

podrželo si svou uzavřenost.

Co se ve škole upeklo, to se tam upeklo i snědlo a málokdo si mohl dovolit nahlížet 

pod pokličku. Žádná kritika veřejnosti, žádný rodičovský dohled a žádné ohledy na 

pocity „nepřizpůsobivých“ žáčků. Škola byla sice často místo vzdálené všednímu ži-

votu, a tedy celkem bezpečné zvenku, ale rozhodně se nedá říct, že by byla místem 

ideálním, bezpečným a nenásilným i uvnitř.  

Všeho moc škodí, a tak se i školy začaly demokratizovat a otevírat na všechny 

strany. Otevíraly se novým názorovým koncepcím, handicapovaným a jinak limi-

tovaným žákům, rodičovské a společenské diskuzi. Škola není vězení, ani vojenský 

buzerplac, ale místo konsenzu a všestranné tolerance. Ideál školy budiž maličko 

pozměněn, již ne (jen) místo pro nalévání moudrem, ale místo potkávání lidí. A 

známe to, lidi jsou různí… 

Ideál školy měl vždy na paměti školu jako místo bezpečné a krásné. Ostatně 

původní význam řeckého slova „schole“ je „poklid“, škola měla být místo „poklid-

ného rozjímaní“ a „dosahování duševního blaha“. Potíž je jen v tom, jak tohoto 

ideálu dosáhnout a co si pod ním konkrétně představit. Někdo označí za prostor 

bezpečný a poklidný jen to místo, které je opatřené zámkem a řetězy a masivními 

vraty, které můžou za člověkem zapadnout s ujišťujícím buchnutím, jiný se zas 

nebude cítit bezpečně, dokud budou v jeho životě jakákoliv zlověstně bouchající 

vrata, dokud bude „pod zámkem“…  Možná se tedy neshodneme všichni na tom, 

co znamená pojem „škola bezpečná“, a viděli jsme, že ani v historii v tom vlastně 

nikdy nebylo úplně jasno, ale všichni se shodneme na tom, že škola by být bezpeč-

ná měla. A to je uklidňující zjištění. Škola je místo nanejvýš bezpečné - alespoň v 

rovině ideálů.  

                                                                                                      H.V.

Chcete, abychom vám zasílali ČASOPROSTOR pravidelně domů? Napište nám svou 

mailovou adresu se slůvkem ZASÍLAT a o ostatní se postaráme!

casoprostorr@gmail.com
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MASAKR NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE SANDY HOOK 

V NEWTOWNU (CONNECTICUT, USA)

Jedna z vůbec nejhorších tragédií na školách se udála skoro přesně před dvěma roky – těsně před Vánoci roku 2012. Dvace-

tiletý Adam Lanza tehdy během pouhých pěti minut postřílel 20 dětí a 6 učitelů! Na škole jako malý krátce studoval, ale to 

pravděpodobně nebylo hlavním motivem jeho řádění. Během svého života totiž vystřídal vícero škol, nějaký čas se dokonce 

vzdělával doma pod vedením svých rodičů (jeho matce bylo povoleno domácí vzdělávání). Dodnes zůstává záhadou, proč si 

Lanza vybral právě školu Sandy Hook, jež byla od jeho bydliště vzdálena nezanedbatelných 8 km.  

Už předehra masakru byla děsivá. Adam svůj „velký den“ zahájil vraždou matky, jejíž tělo bylo později nalezeno v posteli, 

oblečené v pyžamu. Matka, v té době již rozvedená žena bez stálého zaměstnání, měla sama velkou slabost pro zbraně, už od 

mala své dva syny učila střílet. Také proto se Adam nemusel na svůj hrůzný čin dlouho připravovat a vyzbrojovat. Vzal mat-

činu legálně drženou automatickou pušku a několik pásů nábojů, přibalil dvě pistole a vyrazil „do boje“.

Škola byla zamčená, cestu přes skleněné vstupní dveře si Lanza prostřílel. Ještě na chodbě zabil dva členy vedení školy, kteří 

slyšeli střelbu a spěchali zjistit, co se děje. Poté vstoupil do blízké ředitelny, odkud jeho první oběti vyběhly, zběžně ji prohlé-

dl a vrátil se na chodbu. V ředitelně se za stoly skrývaly ještě dvě osoby, kterých si naštěstí nevšiml. Pak vstoupil do prvních 

dveří, které měl před sebou, byla to učebna první třídy, a začal své řádění. Zabil učitele, asistenta pedagoga a 14 z 15 přítom-

ných dětí. Postupoval velmi systematicky, jediná dívenka unikla, a to tak, že se choulila v rohu mezi již mrtvými těly svých 

spolužáků a dělala také mrtvou. Poté Lanza vyšel zpět na chodbu a zkusil druhé dveře, vstoupil do další učebny prvňáčků, 

zabil zde učitele a několik náhodně vybraných dětí. Pak jeho vraždící šílenství polevilo, během nabíjení uteklo několik dětí, 

zbylé nechal jít v podstatě sám. Ve chvíli, kdy první policisté sbírali před vchodem síly a odvahu vstoupit, zazněla poslední 

rána. Adam Lanza se střelil do hlavy.    

Adam byl líčen jako tichý nenápadný kluk, trochu anorektik, který se stranil společnosti a nejraději seděl doma u počítače. 

Měl několik podivínských libůstek, jako například že nejedl, dokud si jídlo na talíři neuspořádal po svém, nebo že nikdo 

nesměl překročit práh jeho pokoje, ale dohromady nešlo o nic vážného, žádná pokročilá duševní nemoc se u něj nerozvinu-

la. To, že by byl schopen toho, co skutečně udělal, by nehádal nikdo…



MASAKR NA COLUMBINE HIGH SCHOOL 

Tato známá tragédie se odehrála 20. dubna 1999 na jedné 

střední škole poblíž Denveru. Dva studenti – osmnáctiletý 

Eric Harris a sedmnáctiletý Dylan Klebold – pečlivě připravili 

a poté i částečně realizovali „velkolepý“ masakr svých spolužá-

ků. Během jejich řádění zahynulo 12 studentů a 1 učitel, 24 lidí 

bylo zraněno (povětšinou velmi vážně).

Oba studenti přijeli ke škole v černých kabátech a se slunečními brýlemi na očích. Podle původního plánu chtěli nejprve 

nechat vybuchnout dvě propanbutanové bomby ve školní jídelně. V tu dobu se tam pohybovalo zhruba 450 lidí. Bomby ale 

selhaly, a tak útočníci začali své spolužáky likvidovat „ručně“. První obětí byla Rachel Scottová (17) sedící u východního vcho-

du do školy. Tři kulky ji zasáhly do hrudníku, smrtící čtvrtou ránu jí z těsné blízkosti zasadil Eric Harris do hlavy. Vyděšení 

studenti nevěděli, co se děje, takže se ukrývali, kde se dalo. Někteří z nich utekli okny v učebnách. Nejhorší část masakru se 

odehrála ve školní knihovně, kde se pod malými stolky a regály s knihami třáslo na 56 studentů a jedna učitelka. Ta právě ve 

chvíli, kdy střelci vešli, hovořila s dispečerkou tísňové linky a hovor nepřerušila ani tehdy, když vražedné duo chodilo kolem a 

nemilosrdně popravovalo spolužáky. Po chvíli se zabijáci přesunuli zpět do jídelny, kde se ještě jednou snažili odpálit bomby. 

Když se jim to nepodařilo, vrátili se do knihovny. V tu dobu již budovu pročesávaly jednotky zásahové policie SWAT a po-

stupně vyváděly ohrožené studenty ven z budovy. Ve chvíli, kdy se přiblížily ke knihovně, uslyšely dvě rány. Oba vrazi spáchali 

sebevraždu střelou do hlavy.  

Mozkem a iniciátorem akce byl pravděpodobně Eric Harris. Byl to chlapec, který dlouho neměl žádné kamarády a ve škole 

se potýkal s šikanou; ve volném čase hrál hry a psal blog o akční počítačové hře Doom II, později připsal i nějaké nenávistné 

výhrůžky a poznámky na své spolužáky. Byl kvůli tomu dokonce vyšetřován policií a psychology, ale „polepšil se“. Alespoň do 

té doby než se sblížil s Dylanem Kleboldem a oba společně získali zbraně. Učili se s nimi střílet, utvrzovali se v nenávisti k celé 

společnosti a pak… 

Dylan byl spolužáky líčen v úplně jiných barvách. Sportovní typ, v kolektivu oblíbený, člen několika školních sportovních 

družstev, měl prý i hodně jiných kamarádů. Právě přes jednu svou kamarádku (!) obstaral zbraně. Navenek se projevoval ro-

zumně, ale Ericova osobnost a názory ho zřejmě okouzlily natolik, že pro ně byl nakonec ochotný i zemřít.  

Případ „Columbine High School“ vyvolal v Americe diskuzi na téma držení zbraní a ukázal na jejich všeobecnou dostupnost 

(v USA). Dále inicioval debaty o vlivu akčních PC her na psychiku a chování dětí. Poukázal rovněž na problém nadměrného 

užívání léčiv a drog mladistvými, poněvadž Eric Harris byl nejspíš závislý na antidepresivech, která mu už dříve předepsali 

psychiatři. Nic se ovšem nezměnilo, žádný z diskutovaných problémů nemohl a nemůže být vyřešen s konečnou platností.



ŠKOLNÍ MASAKR V KAUHAJOKI 

(FINSKO)
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(FINSKO)
O tom, že „školní masakry“ se netýkají jen Ameriky, svědčí 

kromě mnoha desítek dalších případů i ten, který se odehrál 

23. září 2008 v Kauhajoki v jižním Finsku - ve městě velkém asi 

jako Litomyšl. Dvaadvacetiletý student vyšší zdravotnické školy 

Matti Juhani Saari zde zastřelil devět svých spolužáků a jednoho 

učitele.

Osudného dne přišel Saari do školy pozdě a přišel ve velmi nezvyklém oblečení – byl celý v černém, i na hlavě měl černou 

lyžařskou kuklu. V batohu si nenesl učebnice jako obvykle, ale poloautomatickou pistoli Walther 22 a několik doma vy-

robených výbušnin (tzv. Molotovových koktejlů, zápalných lahví). Šel k sobě do třídy, kde jeho spolužáci právě dopisovali 

test z ekonomie. Vytáhl pistoli a zastřelil učitele. Pomocí zápalné láhve založil v místnosti požár, poté zabil několik svých 

spolužáků. Z asi dvaceti přítomných studentů jich zavraždil devět – 8 spolužaček a jednoho spolužáka, který byl prý záro-

veň Saariho nejlepším kamarádem. Podle přeživších si své oběti vybíral, byl velmi agresivní, ale přitom i klidný, vraždění 

si evidentně užíval. Ještě před příjezdem policie zapálil ohně v přístupové hale, celá škola se naplnila dusivým dýmem. 

První policisty odrazil zuřivou střelbou. Asi hodinu bránil „svoji pevnost“. Policisté pomáhali vystresovaným studentům 

(většinu tvořily ženy – byla to, jak už řečeno, zdravotnická škola), kteří zatím všichni utekli ze školy okny nebo nouzový-

mi východy. Čekalo se na příjezd speciálních jednotek. Saari si nakonec sám přiložil pistoli ke spánku. Překvapivě neze-

mřel ihned. S dírou v hlavě byl převezen do nemocnice, kde prodělal dvě operace, než po několika hodinách na následky 

zranění zemřel.

Na svůj čin se Saari dlouho připravoval, o něčem podobném snil snad až šest let. Na základní i střední škole se prý trochu 

trápil, snad se setkal i s mírnějšími formami šikany. Zato na zdravotnické škole, kde byl obklopen převážně mladými krás-

nými dívkami, se cítil dobře. Studijní výsledky měl výborné, nechoval se outsidersky - jedna jeho spolužačka ho popsala 

takto: „Byl to obyčejný veselý kluk, chodil běžně na party, nebyl osamělý, měl hodně kamarádů.“ Přátelil se však hlavně s 

těmi, kteří s ním chodili střílet na střelnici. Jeden z nich uvedl, že Saari byl posedlý zbraněmi… Devět dní před masakrem 

Saari natočil video, které uložil na server YouTube. V tomto videu s podtitulem „Život je válka a válka je bolest“ namířil 

do kamery, řekl „You will die next!“ („Ty zemřeš jako další!“) a vystřelil (jakoby na kameramana, resp. diváka). Den před 

masakrem přišla do Saariho domu policie, aby udělala domovní prohlídku, prošetřila jeho motivaci k natočení zmíněné-

ho videa a také skutečnost, že se Saari stal členem internetové skupiny lidí obdivujících nejznámější světové masakry ve 

školách. Saari, který žil v domě sám, řekl, že šlo o pouhý žert a že na pistoli má zbrojní pas. Policistům to stačilo.

Pohnutky vedoucí Saariho k uskutečnění masakru nejsou zcela zřejmé. Nicméně jistým vodítkem jsou krátké vzkazy, kte-

ré po sobě Saari ve škole zanechal: „Nenávidím lidi a celou lidskou rasu!“ - „Jediným řešením je Walther 22 (pistole)!“… 



 Otázkou zůstává, jak velkou roli sehrála u Saariho inspirace jinými podobnými činy, které se odehrály předešlého roku 

(2007). Jistý Pekka-Erik Auvinen tehdy v jiném finském městě Tuusula zastřelil osm studentů, přičemž jen o pár týdnů 

dříve natočil a na YouTube publikoval video, na němž s pistolí v ruce popisoval, jak vystřílí celou svou střední školu… 

Je dokonce možné, že Saari byl tehdy s Auvinenem v kontaktu! Jiným podobným případem byl masakr na Virginia Tech 

(vysoká škola v americké Virginii), při němž psychopatický student Čo Sung-hui 16. dubna 2007 zabil 32 lidí a desítky 

dalších zranil. Sám sebe vnímal jako spasitele a zastánce chudých, ponížených a odmítnutých, jakéhosi anděla smrti, 

který očišťuje prohnilou americkou společnost a spravedlivě trestá zhýralou zbohatlickou mládež. Je doloženo, že finský 

střelec Saari tento přístup obdivoval a masakr schvaloval. 

Všechny uvedené případy každopádně po celém světě rozpoutaly diskuzi o zákonech povolujících nošení zbraní a také 

o potřebě cenzury a policejního monitoringu videí a činnosti mnoha různých skupin na internetu. Kéž tato společenská 

diskuze a na jejím základě přijatá opatření povedou k dobrému výsledku! Aby se už nikdy podobné hrůzné události neo-

pakovaly. 

ABYCHOM NEKONČILI V HRŮZE!
Člověk nikdy neví, co se může stát. Pravdou ovšem je že to, co se děje okolo nás, je do 

značné míry obrazem společnosti, ve které žijeme. A kde je ten bod „nula“, odkud se 

společnost vyvíjí? Jsem přesvědčen, že ve výchově dětí, které se jí co nevidět ujmou! A 

zásadní roli zde hraje výchova, rodiče a samozřejmě škola! A my JSME škola, dokonce 

PEDAGOGICKÁ! 

Naplňuje mne optimismem, že to stále máme tak trochu v rukou. A brzy to budete mít v 

rukou vy, naši současní studenti! Tak to je, a je to povzbuzující. 

Tématem příštího čísla je UČITEL A ŽÁK. Tento ča-

sopis jsme přivedli na svět jako platformu pro dialog. 

Proto pište na náš mail, nebo na telefonní číslo 731 969 

225. Také SMS zprávy pro nás budou dobrým mate-

riálem pro další rozvíjení komunikace na naší škole a 

zlepšování její atmosféry. 


