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EDITORIAL

Milí!

Doba čekání na nové číslo ČASOPROSTORU byla o malinko delší, než jsme si předsta-
vovali. Částečně je to zapříčiněno naší zaneprázdněností přípravami sto desátého výročí 
založení naší školy a částečně tím, že svět je tak přezvláštní místo, tak nevyzpytatelné, 
tak proměnlivé, že támhle něco letí, tam se cosi děje, tam je potřeba zajít a podívat se… 
A tak člověk prostě nestíhá… Každopádně stále platí, že chceme, aby ČASOPROSTOR 
byl váš! Váš ČAS a váš PROSTOR. Proto jsme ho „stvořili“. Máme mail, máme telefon a 
především chuť pokračovat. S vámi! Ani nevíte, jakou radost mi udělal dopis jedné z vás, 
ve kterém se pisatelka ptala, kdy vyjde další číslo… 

Tak tady je! 
Jeho tématem jsou ŠABLONY. Jsou užitečné? Potřebujeme je? Ulehčují nám práci, nebo 
zabíjejí kreativitu? Dělají z nás stádo stejných lidí, či jen existují a ve chvíli potřeby po 
nich saháme? 

Tak do toho a hezké předjarní dny!
Matěj Šefrna

VÁŽENÍ ABSOLVENTI, ŽÁCI, STUDENTI, MILÍ PŘÁTELÉ

Jsme třetím nejstarším edukativním zařízením tohoto typu (po Praze a Brnu)
a jsme jedinou školou, na které se po celých 110 let vzdělávají pedagogové.
Naši absolventi pracují na všech úrovních školského vzdělávacího systému
od mateřských až po školy vysoké. K této profesi byl položen kvalitní základ
na naší škole. A to mě těší, protože péče o dítě, výchovu a vzdělávání patří
k nejdůležitějším aspektům ve vývoji každé společnosti. To si opravdu myslím,
a nic na tom nezmění ani všechny „kotrmelce“ ministerstva školství,
např. neukotvení VOŠ, státní maturity, RVP a ŠVP, přijímací řízení, inkluze …
Přes všechny tyto peripetie se domnívám, že úroveň našeho školství je velmi
dobrá.
Všimli jste si změn?
Místo „dřevěného podloubí“ podél budovy můžete vidět školu opravenou
a nově vybavenou. Staré metrové zdi Piaristické koleje – internátu nahradil
supermoderní domov mládeže s jídelnou a výbornou stravou a s dalšími
prostorami pro trávení volného času. Akreditovali jsme několik studijních
oborů, získali jsme statut vyšší odborné školy a realizovali velké množství kurzů.
Počet žáků a studentů v současné době je 1020. Počet zaměstnanců
se vyšplhal na 106.

Co říci na závěr?
Nic, dovolte mi jenom, abych popřál všem absolventům, studentům,
žákům, zaměstnancům školy hodně zdraví, skvělou budoucnost a další
úspěchy, nejen takové, kterých škola dosáhla za 110 let.
Stanislav Leníček
ředitel školy

Ještě ohlédnutí za 
„STO DESÍTKOU“



ŠABLONY

Marně si hlavu lámu, proč se právě šablona ve výtvarné výchově 
dětí stala tak často používaným fenoménem.

Všechny děti jsou od přírody nadané a lačné přirozeně poznávat 
svět a schopné jej výtvarně zpodobovat.  Proč tedy mají kopíro-
vat nesmyslně stylizované tvary, vymyšlené dospělými?

Dovolte mi uvést příklad s motýlem.
Dítě je dychtivé o motýlovi svými vlastními výtvarnými 
prostředky sdělit, jak je překrásně barevný, jak má úžasně 
tvarovaná křídla, pokrytá jemným pelem, jak plavně létá z 
květu na květ. 

Proč má místo toho obkreslit čtyři placky souměrně připojené ke 
kolíku uprostřed? 

Od útlého věku bývá dítě autoritou pedagoga, rodiče, či 
internetu vedeno k mechanickému kopírování tvaru, kterému 
nerozumí, který je nevkusným kýčem a o podivuhodnosti 
přírody nevypovídá vůbec nic. O citovém zaujetí dítěte, empatii 
a přirozené zvídavosti pak nemůže být ani řeč.
                       
Hledání vlastní formy vyjádření, nalézání  možností svého 
vlastního sdělení je pro dítě neopakovatelným dobrodružstvím. 
Je cestou za poznáním, za sebou samým, budováním vztahu k 
poznávaným skutečnostem.

Tak, jak dítě roste, dochází k dalšímu poznávání, co v jeho světě 
motýl znamená. Svou výtvarnou metaforou nám je sděluje.
         
Šablona je primitivní, a proto je jednoduchost jejího použití 
svůdná. Myšlení bolí, i to výtvarné. 
Ale jen ono nás dovede ke svobodě projevu, pokud o něj skuteč-
ně stojíme. 

P.S.
A co nám chtěli o motýlovi sdělit renomovaní umělci (Max Šva-
binský, Jiří Straka)?

Jitka Klofandová



CHAOS
Teorie chaosu:
V matematice a fyzice se teorie chaosu zabývá chováním jistých nelineárních dynamických 
systémů, které (za jistých podmínek) vykazují jev známý jako deterministický chaos, 
nejvýznamněji charakterizovaný citlivostí na počáteční podmínky (viz motýlí efekt). 
V důsledku této citlivosti se chování těchto fyzikálních systémů, vykazujících chaos, jeví jako 
náhodné, i když model systému je deterministický v tom smyslu, že je dobře definovaný 
a neobsahuje žádné náhodné parametry. Příklady takových systémů zahrnují atmosféru, 
solární systém, kyvadlo, tektoniku zemských desek, turbulenci tekutin, ekonomii, vývoj 
populace. Systémy, které vykazují deterministický chaos, jsou tedy v jistém smyslu „jen“ 
složitě uspořádané. 

Jinými slovy: Zdá se ti něco nesrozumitelné, zbytečné, nesmyslné, nepochopitelné, 
neuspořádané, neuchopitelné, nelogické, divné, zavrženíhodné, pitomé, blbé, neuvěřitelné, 
nemožné či jinak podobně zvláštní? Vznes se vysoko k nebi a koukni na to z výšky! Třeba to 
smysl mít bude… 

První pohled...
Pohled po 

„odstoupení si“



Mám teď nějaké divné období, mám pocit, že nic nezvládám, že svého cíle nikdy nedosáhnu. 
Mám strach, že nerozumím ani sama sobě, ani svému okolí. 
Připadám si jak Alenka v říši divů, možná Šípková Růženka, která se právě vzbudila ze s
toletého spánku a nechápe, co se kolem ní děje. Jenže po stoletém spánku bych asi nebyla tak 
unavená a bez energie.

Ráno se probouzím možná unavenější, než jsem šla spát, a vstávání je pro mě jedna z 
nejsložitějších věcí, které musím udělat. Je to vyčerpávající, ale udělat to musím, sebrat 
veškerou zbývající sílu a jít bojovat. Nesmím to vzdát, protože… Protože lidé okolo mě 
očekávají, že to dotáhnu do konce. Všichni očekávají pěkné známky, protože jsem je vždycky 
měla. Všichni očekávají, že napíšu test nebo udělám zkoušku, protože mnozí přede mnou ji 
také udělali. Všichni očekávají, že dodělám školu, protože většina studentů ji také dokončila. 
Všichni očekávají, že budu silná a všechno zvládnu bez emocí a citů, bez slz a trápení, jako ti 
ostatní. 

Jenže já jsem JÁ, ne nějaká většina. Chci být originální a svá, chci se rozhodovat sama za sebe, 
chci být za sebe zodpovědná a nést následky za svá rozhodnutí. Nechci patřit k té většině, která 
jde jako stádo za svým vůdcem a všichni se přizpůsobí jedné jediné šabloně, která je 
společností a okolím považovaná za jedinou správnou. Šabloně, která nepovoluje vlastní 
názory, selhání, pocity, šabloně, která z nás dělá jen velmi výkonné stroje, jež nic necítí.
 
Chci ale asi něco, co není povoleno, co nedokážu, co není v mých silách, a tak jdu stejnou 
cestou jako všichni ostatní. Bojím se něčím vyčnívat, bojím se, že zklamu všechny, kteří 
ode mě očekávají, že budu dokonalá a že všechno zvládnu. A tak jdu životem a připadám si 
jako marioneta s nakresleným úsměvem, za jejíž lanka tahají snad všichni. Připadám si jako 
loutka, která je ovládaná nesmyslnou společností, konvencemi a pravidly.  Je to ale jediný 
způsob, jak se vyhnout problémům. Nic neprožívat, s ničím si nelámat hlavu a bez všech 
pocitů pokračovat po své, stejně již dávno osudem naplánované, cestě. Je to totiž mnohem 
jednodušší se usmívat a vypadat v pohodě, i přesto že mám chuť rozběhnout se proti zdi a 
rozbít si o ni hlavu. 

Je to totiž jednodušší… Jenže jen pro někoho – pro ty ostatní, ale ne pro mě. Samozřejmě že 
nejsem stroj, a tak všechno prožívám, se vším bojuji, ale sama uvnitř sebe. Sama, aby nikdo 
nevěděl. Abych nebyla jiná než ostatní. A přesto jsem jiná – stále mám svoje pocity, stále 
dokážu plakat radostí, smutkem i bolestí, pořád jsem to JÁ. Ale mou pravou tvář, tu upřímnou, 
zná jen málokdo. Jen ten, kdo si to zaslouží a kdo lanka mojí marionety nechává povolená.  

        

MARIONETA
Nakato Tumaini



Kauza KOS

Vážení čtenáři! 

Pro příští číslo časopisu ČASOPROSTOR připravujeme povídání o pěveckém
sboru KOS. 

Je to dozajista „zjevení“ nejen v rámci naší školy, ale v podstatě 
celorepublikové. Jeho úspěchy lze jen těžko spočítat a jeho přínos pro naši školu a 
naše studenty je neoddiskutovatelný a monstrózní. Sbormistr Milan Motl 
je z mého hlediska nejen geniálním umělcem, ale i pedagogem a manažerem. 
Přesto se ale v řadách studentů čas od času setkávám s výhradami, kritikou a 
problémy. Budeme rádi za vaše názory, postřehy a zážitky. 
Jakékoliv. 
Přineseme fakta, rozhovory, názory. Ale pouze vy, naši současní i bývalí studenti, 
můžete tomuto tématu dát živý a opravdový smysl. Tak prosím pište své příběhy, 
postřehy a názory, aby naše povídání nebylo jen „akademické“. 

Děkujeme. casoprostorr@gmail.com  



TAKOVÝ VTIP
Mantinely tvořivosti
Jen takový vtip: Především v hodinách výchov se snažíme u studentů rozvíjet kreativitu. 
„Buď svůj! Jdi svou cestou! Najdi si ji!“ Ale zkuste být kreativní na úřadech! 
Pokuste se do daňového přiznání či do složenky udělat o čárku navíc! Se zlou se potážete! 

Poženou vás holí až ven a nádavkem dostanete pokutu jak hrom, když budete mít smůlu.  
Není to tak dávno, kdy mi jistý úředník nechal přepsat asi pětistránkové lejstro. 

Proč? Ve svém jméně jsem neuvedl POMLČKU (mám ji v občance) a do formuláře se už 
prostě vepsat nedala. 

S úctou k úřadům váš
Matěj Karel Šefrna…         
Pardon! Matěj-Karel Šefrna

Jakási neviditelná nitka vede od srdce každého člověka kamsi do dálky. 
Většina z nás o ní neví. Občas, když se zamotáme v houštinách dospělého světa, zavadíme 
tou nití o větev a u srdce to píchne. Něco nám chybí, ale nevíme co to je. Museli bychom 
uchopit tu neviditelnou a opatrně, abychom ji nepřetrhli, navíjet na dlaň, jako máma 
motala klubíčko z vlny. A postupovat krok za krokem zpátky. 
Nechat se vést neviditelným vláknem daleko předaleko, až do dětství. 
Až k té malé plechové sanitce, kterou jsme si tak přáli vidět pod vánočním stromečkem, 
otevřít plechová dvířka vzadu toho zázraku a opatrně dvěma vrásčitými prsty vysunout 
nosítka. A na těch nosítkách bychom spatřili maličké dětské srdce, tetelící se plechovým 
štěstím. Jenomže my tu nit nevidíme. A proto, když nás píchne u srdce, máme chviličku 
chuť si hrát, i když je nám už osmdesát. A proto si někdy hrajeme! Pro tu nit…

PROČ SI LIDÉ HRAJÍ

UKUHAMBA



Můj blábolek
Tak jsem přemýšlela jednoho dne nad tím, co je snít… A došlo mi, že když člověk dokáže o 
něčem snít, nikdy nebude bojovat o to, aby se jeho sen stal realitou. Protože ten, kdo skutečně 
dokáže snít, už v tom snu vlastně žije. Sen se stává jakousi „realitou“… Takový člověk možná 
neví už, co je ten pravý svět. A je to dobře… Dokáže si ho svým sněním zpříjemňovat. Bdělé 
snění je určitě skvělým způsobem k optimističtějšímu způsobu života. Jenže mít to krásné jen 
v hlavě a srdci, není to škoda? Nebylo by přeci jen lepší nezapomínat tu „realitu“, a snažit se ji 
skutečně celou změnit a nezpříjemňovat si ji pouze tím snem?  No já upřímně nevím. Miluju 
snění a to moc… Je to můj vnitřní svět, který je jen můj, a otvírám ho jen sama sobě a pouš-
tím si do něj lidi – podle své volby, svých přání… Ty, kterým věřím.

Každému člověku něco schází, někdo ví, co to je, ale někdo ani netuší. Důvod je jasný, nemů-
žeme znát všechny možnosti, které nám je život schopen poskytnout. A to z prostého důvodu 
– jsme zaslepeni a na světě je toho tolik, že prostě nevíme… Koukáme jen přímo a 
nehledíme do stran. A přitom v té straně může být ukryt ten nejmalinkatější, avšak 
nejcennější dar. Může jim být změna života, které se všichni tak bojíme. A víte, jak vím, že 
nám všem něco chybí? …Já to vlastně nevím, jen si to myslím…, však co mohu vědět. Nevím 
nic, a jsem na to hrdá!:D Protože můžu zjišťovat a objevovat své vlastní „vědění“…!

Každý si kupuje spoustu věci, které ani nepotřebuje, nebo dělá věci, které dělat nechce, myslí 
si, že ho činí šťastnějším, ale není tomu tak… Je to strašné prázdno, nevědět, co nám chybí.  
Ale stejné prázdno je vědět, co to je, a být tomu tak blízko, ale ze strachu s tím nic nedělat… 
Žádná z věcí vám nenahradí tu, kterou potřebujete. Když vám chybí láska, koupíte si oblečení, 
a to vám má pomoci? Každý člověk ztráty řeší jinak, někdo se obrací ke dnu… a k alkoholu, 
jiný k obloze a ke hvězdám. Oboje má však stejný výsledek. Nenajdeme tam to, co 
potřebujeme. Jen se to snažíme nahrazovat. Ale zamysleme se nad typickým příkladem: 
„budu-li umírat žízní a člověk mi podá chléb, pomůže mi chléb?“ No samozřejmě že ne…, 
a to i přesto, že nám je všem jasné, že chléb je důležitý a též dobrý, ale v tento moment není 
tím, kdo nebo co nám schází. 
Zkusme každý najít, po čem naše srdce strádá, ať zbytečně neřešíme tuto ztrátu jinými 
kompenzacemi. Ať necháme to něco (co bychom chtěli navíc) pro někoho, kdo to potřebuje 
skutečně!! Ať každý můžeme najít a získat to své…  Ať jdeme za tím, co nám chybí, a vydoby-
deme si to!  Máme na to!!! Stačí nebýt zaslepení…, ale koukat se do všech směrů. Pak se z nás 
stanou ti nejskromnější lidé… Vlastně jen kvůli tomu, že člověk neví, co mu chybí, se z lidí 
stávají sobci. A to je smutné. Protože když najdeme tu jednu zázračnou věc, spokojíme se s 
ní a nic víc od světa, od života nebudeme potřebovat…! Jen tu jednu kuličku štěstí…, kterou 
už nikam nepošleme, budeme si ji pevně hlídat a strážit…, vážit si jí a pečovat o ni s velkým 
díkem, že jsme těmi jedněmi z mála, kteří mají opravdové štěstí v dlani…

Ati Q



Šablona na vynikajícího žáka/studenta pajdáku
Pohlaví – ženské
Výška – průměrná
Váha – průměrná
Inteligence – nadprůměrná (aspoň lehce… ;-))
Vytrvalost – jako kůň
Talenty: hudební, sportovní, výtvarný, dramatický, pe-
dagogický (…ať už si pod pojmem „pedagogický talent“ 
představujete cokoli…), psychologický, jazykový a řečnic-
ký, analytický a vlastně každý další, který vás napadne… 
to vše ve vyváženém množství a rozsahu. Zkrátka talent 
univerzální.

Vyžadované zvláštní schopnosti: empatie, pracovitost, 
cílevědomost (ale jen tak akorát!!), tolerantnost i věr-
nost zásadám, poslušnost autoritám, ale i schopnost být 
autoritou, energičnost, ničím nezlomitelné nadšení a elán 
pro všechny učitelem nebo sebou samými naplánované 
aktivity, dobré vychování a pořádkumilovnost (projevu-
je se vzorným přezouváním a nepřetržitým zdravením 
pedagogů), pečlivost a přesnost, také ovšem originalita a 
osobitost, sloní paměť a mravenčí trpělivost, úcta ke vzdě-
lání a spalující touha po vzdělání i vzdělávání

Šablona na dokonalou partnerku
Pohlaví – výraz byl pro přílišnou explicitnost odstraněn 
(pozn. cenzora) 
Výška – tak akorát
Váha – tak akorát 
Inteligence – tak akorát
Talenty: oblékací, diplomatický, lichotnický, kuchařský, 
pečovatelský, uklízecí, postelový 

Vyžadované zvláštní schopnosti: intuice a šestý smysl, 
sex-appeal, smysl pro humor, schopnost nehysterčit… 
a neupejpat se… a nepodbízet se… a nezahazovat se (s 
cizíma), věrnost až za hrob a přitažlivost po dobu pokud 
možno ještě delší, mateřskost i dráždivost, umění pít tak, 
že je to pořád hezký

Šablona na  perfektního zaměstnance
Pohlaví – žádné
Výška – umožňující práci na 150 %
Váha – umožňující práci na 150 %
Inteligence – aspoň 180 a schopnost chovat se tak, aby 
měl šéf pořád dojem, že jeho IQ je ještě vyšší
Talenty: všechny na maximum

Vyžadované zvláštní schopnosti: bezpříkladná loajál-
nost, sebeovládání a pracovitost, totální nasazení, umění 
přijmout „konstruktivní kritiku“, umění přijmout i „méně 
konstruktivní kritiku“, umění spolknout odpověď, schop-
nost odkývat naprostou blbost a nadchnout se pro ni, je-li 
vám dána úkolem, schopnost pracovat v týmu a schop-
nost sám pracovat tak, že to vydá za celý tým lidí, 

ŠABLONY JSOU RŮZNÉ
schopnost být 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v 
roce k dispozici; pokora a skromnost (obzvlášť ta platová); 
ambice nemít vyšší ambice, neomylnost při práci a schop-
nost uznat, že problémy vznikly jen a jen vaší chybou, 
připravenost „nést zodpovědnost“ za své omyly; upřímná 
láska k zaměstnání a touha podřídit mu vše ostatní ve 
vašem životě...

Tak to by byly nějaké ty příklady šablon. Šablon, do 
kterých se většina z nás musí nebo bude muset dřív nebo 
později napasovat. Jaké jsou to vyhlídky? Dá se podle těch 
šablon žít? Dá se podle nich narýsovat čára života stejně 
snadno, jako když obkreslujete motýla? A nekříží se ty 
šablony někde náhodou? Neodporují si jednotlivé položky 
seznamu požadavků? 

Aby to naše rýsování nedopadlo špatně! … abychom ná-
hodou nepřikládali šablony v nesprávný čas na nesprávné 
místo na prázdných stránkách rozepsané knihy našeho 
osudu. Abychom třeba nezačali kreslit podle šablony 
pejska a pak najednou nevzali do rukou šablonu prasátka 
(protože jsme třeba náhle měli dojem, že právě ta nám 
bude užitečnější a podobnější…), to by nevzniklo nic 
pěkného! To by byl prachsprostý prasopes. 
Prasopes sice není vyloženě ošklivý, však jich je také všude 
kolem nás habaděj, ale co si budeme povídat – jsou i hezčí 
zvířátka! 

Ono to nakonec není ani tak o tom, jestli používat šablo-
ny, anebo jestli se jim za každou cenu snažit vyhnout (ať 
už chceme nebo ne, nakonec se nám stejně nějaká pod 
ruku dostane, nejsme na světě první a pod sluncem už 
se toho moc nového neobjeví), a dokonce ani to, jakou 
šablonu si zvolíme, není až tak rozhodující (není jen 
jeden mustr na dobrý život!), jde spíš o to, jak podle té své 
šablony kreslíme. Věřte nebo nevěřte, i ten nejjednodušší 
obrázek se dá zprasit.

Tak ať se vám to nestane. Ať zrovna vám, pajdákům, se 
daří. Hodně chuti do života a hodně štěstí! Pevnou ruku, 
chladnou hlavu, bystrý rozum, neomylný cit! Ať nakreslíte 
něco extra!! 

H. V.



Foťák má dnes už takřka každý alespoň 
v mobilu a přístup k „fotošopu“ či jinému 
„pomocníkovi“ též. Což takhle zkusit něco 
vyfotit? Vyhlašujeme soutěž! 

Téma: PORTRÉT. 

Někoho vyfoťte, pošlete nám to na redakční 
mail casoprostorr@gmail.com a třeba 
vyhrajete! Ptáte se co? Možná laskonku a 
možná luxusní zájezd. 
Se uvidí! 

Velká FOTOSOUTĚŽ

Portrétní fotografie (nebo také fotografické por-
trétování) je zachycení podoby jedné nebo více osob 
na fotografii, ve které převládá tvář a její výraz. 

Cílem je, aby fotografie zobrazila podobu, osobitost 
nebo náladu portrétovaného. Stejně jako ostatní 
způsoby portrétování, zaměřuje se fotografie 
především také na tvář osoby, ale na snímku může 
být i část těla, nebo celá postava a doplňující 
pozadí. 
Portrét není náhodný snímek, ale komponovaný ob-
raz osoby ve statické pozici. Portrét často 
zobrazuje osobu hledící přímo do objektivu, ale 
pohled může být směrován i mimo osu. Portrét ve 
výtvarném umění je popisné zobrazení konkrétního 
jedince, zpravidla člověka, velmi výjimečně i zvířete.               
   Fotograf, který se specializuje na tento žánr se 
     označuje jako portrétní fotograf.
                                                    (WIKIPEDIE)



Chcete se stát šablonou, předlohou 
či stereotypem?

Podle wikipedie „slovo šablona, zdrobněle šablonka, 
není jednoznačné a může označovat více různých 
předmětů:
obecný význam
•	 hovorové	synonymum	pro	vzor	či	předlohu	
(prototyp, model)
v písmomalířství, užité grafice a technickém kreslení
•	 šablona	(písmo)	–	pomůcka	pro	ruční	grafic-
kou tvorbu písma – může se jednat o malbu, nástřik 
barvy, technické kreslení tuší apod.
v technice a průmyslové výrobě
•	 pomůcka	resp.	mechanická	předloha	pro	
hromadnou průmyslovou výrobu více kusů stejného 
předmětu, např.
•	 šablona	(střih)	–	synonymum	pro	krejčovskou	
pomůcku zvanou střih, což je krejčovská šablona
•	 šablona	(slévárenství)	–	průmyslová	pomůcka	
pro hromadné odlévaní předmětů z kovu v průmyslo-
vém odvětví zvaném slévárenství
•	 šablona	(programování)	–	nástroj	pro	obecné	
programování
jiný význam
•	 označení	pro	stereotypní,	nedovtipné,	netvůrčí	
mechanicky opakované jednání - označení může mít 
hanlivý či pejorativní smysl
•	 šablonovité	jednání,	chování,	myšlení	apod.	
(myšlenkový, mechanický stereotyp)“

Malý encyklopedický slovník o šabloně poznamenává, 
že je to „vzor, forma, pomůcka ze dřeva, papíru nebo 
kovu, jíž je vytvořen tvar nebo rozměr, sloužící pro 
výrobu nebo kontrolu shodných předmětů“.
Slovníček hudebních pojmů popisuje formu jako 
„způsob uspořádání hudebních myšlenek ve skladbě, 
řád, podle kterého jsou tyto myšlenky voleny a řazeny. 
Forma nebývá u každé nové skladby nová – sklada-
tel zpravidla volí některou z historicky prověřených 
forem.“

Stereotyp je v původním významu tisk z trvalého 
odlitku (otisku) sazby, případně nezměněný reprint 
předchozího vydání.
V metaforickém významu je to obvykle převzatý a 
neměnný soubor představ o člověku nebo skupině, 
který významně ovlivňuje jejich vnímání, hodnocení i 
postoje vůči nim.

V psychologii je to neměnný a opakovaný soubor 
představ nebo gest, která se vždycky vyskytují po-
hromadě.

V etologii obvykle vrozený soubor pohybů a gest, 
vyvolávaný přesně určitým spouštěcím mechanis-
mem.

V medicíně jsou to opakované a často nutkavé po-
hyby, neodpovídající situaci a zbavené smyslu.
„Ustálený, opakující se, schématický, netvořivý 
způsob práce, všeobecnost“ - to nám hlásí Praktický 
divadelní slovník (Richter).

Pedagogický slovník (Průcha, Walterová, Mareš) 
nám o stereotypu říká: 
1. Zautomatizovaný pevný sled činností, který od 
osoby, jež jej provádí, nevyžaduje detailní promýš-
lení, sledování kvality prováděné činnosti a vyhod-
nocování úspěšnosti. Vykonávání činnosti stále 
stejným způsobem, rychle, přesně, úsporně, často 
neuvědomovaně.

2. vnímání členů společenské skupiny jako by byli 
všichni stejní, a jednání s příslušníky této skupiny, 
jako by se nevyznačovali žádnými jinými než skupi-
novými charakteristikami.“

Vzorem nám František Trávníček ve Slovníku jazy-
ka českého vysvětluje to „kým, čím se řídíme v jed-
nání, v práci, kdo nám dává dobrý příklad.“ Vzorný 
je pak „mohoucí být vzorem, příkladný, všestranně 
dobrý“.

Vzorová škola (ještě jednou Pedagogický slovník) 
– v zahraničí jsou to školy, které mají vynikající 
úroveň, zavádějí různé inovace a jsou považovány 
za příklad hodný následování pro jiné školy. V ČR 
se pojem nyní nepoužívá.

Pak buďte vzorem!Pak buďte vzorem!

Kristýna Dušková



Každý máme svůj velký příběh aneb Život píše romány
(vyprávění z vlastní rodinné historie)

Každý máme svůj velký příběh aneb Život píše romány
(vyprávění z vlastní rodinné historie)

Život píše všelijaké příběhy, smutné, veselé, příběhy s poučením, i bez hlubší pointy. Příběhy prosté 
a opakující se, ale i jedinečné a varující. Příběhy, které říkají budoucím, jak se nechovat. Příběhy, ze 
kterých jde mráz po zádech.
Tak tedy příběh mé pratety…

Ležela na tvrdé posteli a zadržovala pláč. Věděla moc dobře, že je to špatně… Že je všechno špat-
ně…
Už několik hodin měla bolestivé křeče do břicha. Před hodinou musela dokonce přestat vařit, posa-
dit se a na chvilku si odpočinout. Chvilka se protáhla.
V ústech měla sucho, ale nedokázala se ani zvednout a dojít si pro sklenku vody. Měla pocit, že jí 
opouští všechna síla, jako by svaly z ničeho nic vypověděly službu.
V hlavě se jí přehrávalo několik posledních týdnů jako v biografu:

Jenda tiše ležel vedle ní, tiskl ji k sobě. Cítila klidný dech ve vlasech a o trošku víc se přitulila k jeho 
bijícímu srdci.
„Vezmi si mě…“ zašeptal do nočního ticha.
Zatajila dech. Buch-buch, buch-buch… Jeho srdce stihlo udělat jen několik najednou nervózních 
tepů, než tiše vydechla se souhlasem na rtech.

Stála před zrcadlem a kriticky se prohlížela. Otočila se doprava… Doleva… Rostlo! Určitě rostlo… 
Nebo ne? Povzdechla si. Nemohla to takhle nechat. Nemohla… Co kdyby přeci jen… Byla přeci 
zasnoubená, vždyť to nic neznamená. Mělo by rodinu… Jenže co by řekli lidi?

„Tohle ti pomůže, děvenko, určitě!“ stařenka se povzbudivě pousmála a podávala jí nasušenou by-
linku. „Udělej si odvar hned, jak přijdeš domů, a vypij to. Do pár dnů jsi bez starostí.“
Nejistě přijala bylinky. „Co to vlastně je?“ zeptala se chraptivým hlasem.
„Je to Blín, děvenko, zabírá spolehlivě.“
Smutně se pousmála. Rozhodla se… 

Další křeč, zkroutila se v záchvatu bolesti do klubíčka a přitáhla si kolena až k bradě. Všechno bylo 
špatně. Věděla, že udělala chybu, teď už to věděla…
Představovala si, jak Jenda přijde za chvíli domů. Jak ji najde ležet v posteli, neschopnou kroku. Jak 
asi 
zareaguje? Co bude dělat? A co mu ona poví? Že se snažila zabít jeho dítě?
Křeč povolila. Pohladila své břicho. Zavřela oči a po tváři jí sklouzla poslední slza.
Už nikdy se nedozvěděla, jak moc Jan plakal, když ji našel doma ve zkrvavené posteli, už nikdy ne-
zjistila, že by ji i jejich dítě miloval i přese všechny pomluvy. Nikdy se nevdala… A on se už nikdy 
neoženil…

                                                                                                                                    T.P.



Uni-formy
Odmalička nesnáším uniformy! 
    Když můj milovaný strýček přijel na dovolenku z vojny, vůbec jsem ho nepo-
znal, utíkal jsem pryč a brečel, protože jsem si myslel, že vypukla válka a jdou si 
pro nás „ti rusáci“.  Psal se rok 69, já byl hodně malý a internacionální „pomoc“ 
příliš čerstvá. 
    A pak mé spolužáky navlékli do pionýrských hader a já jsem blahořečil svýmu 
tátovi – nelidovi, který mi zakázal chodit na pionýrský schůzky, hrát tam vybiku a 
osahávat holky. Ty stejnokroje byly fakt strašný! 
    Na gymplu po nás zase chtěli, abychom měli všichni krátký vlasy, tak od té doby 
je mám dlouhý. Schytal jsem sice několik ředitelských důtek, ale jinak to prošlo v 
klidu. A protože v zimě všichni chodili ve „sněhulích“, obul jsem si tenisky a už 
nikdy nekoupil „normální“ boty. 
    Polobotky na taneční jsem měl od táty a později na vojně dostal erární. Tam 
po mě taky chtěli, abych si nechal zkrátit vlasy, tak jsem šel do hola. A pro jistotu 
všude, abych se od těch buzíků aspoň trochu lišil. 
    Pak přišel Listopad a já jsem si říkal, že bude konečně klid. Mýlil jsem se. „Pod-
nikatelé“ se oblékli do divně fialových sak, „depešáci“ do černýho, pankáči do 
cvočků a tak… Nu což. Každýho volba. A tak jsem si dál chodil v teniskách a bylo 
mi to fuk. 
    Jenže pak jsem si začal uvědomovat, že se cosi děje. Že už nejde o uniformy. 
Alespoň ne o ty viditelné. Objevují se v našich myslích a duších. Proč hledat svý 
cesty, když se na ně můžeme zeptat! Proč zjišťovat, jak to doopravdy je, když se 
prostě můžeme „někam přidat“. Stačí to lajknout a jsme ve skupině. Je to tak jed-
noduchý. Nemáme už uniformy navenek, ale uvnitř snad ještě víc než ti nebohý 
pionýři, kteří sice měli rudej šátek, ale stejně mysleli jen na tu vybiku a holky.                    
Hej, a tak si říkám, že je to dost divný. Protože docela nebezpečný. Když budeme 
líní samostatně přemejšlet a lajkovat to těm, kteří to promyšlený mají, staneme se 
jejich stádem. A není tak úplně jistý, kam nás ti chytráci zavedou. 
Hele, ale teď vůbec nemám na mysli jenom politiky! Chápeš to?
                                                                                               UKUHAMBA
p.s. taky vám vadí ty uniformy pod mým textem?!



Velká templářská 

HRA
Milí čtenáři, připravili jsme pro vás Velkou hru! Setkáte 
se s ní v tomto a následujících dvou číslech. V každém 
ČASOPROSTORU naleznete tři úkoly. Za jejich splnění 
získáte indicie, které vás mohou přivést ke konečnému 
vítězství. Stačí mít oči i hlavy otevřené! Tak začínáme!

„Řád templářů byl jeden z nejmocnějších křesťanských 
rytířských řádů středověku. Celý název řádu zněl Chudí 
rytíři Krista a Šalomounova chrámu. Obecně se používá 
termín rytíři templu, templářští rytíři či jen templáři.
Řád byl pravděpodobně založen roku 1120 jako důsledek 
první křížové výpravy do Svaté země (1096–1099). Zrušen 
byl v roce 1312 bulou Vox in excelso jako řád nepotřeb-
ný, čemuž dozajista pomohla nařčení z hereze. Řád nebyl 
nikdy obnoven.
Původním úkolem řádu bylo zajistit bezpečnost pro zá-
stupy křesťanských poutníků z Evropy, putující z přístavu 
Jaffa do Jeruzaléma k Božímu hrobu. Řád byl úspěšný a 
zesílil natolik, že se významně účastnil bitev na ochranu 
celého Jeruzalémského království proti nepřátelským mus-
limským sousedům.“ – píše Wikipedie. 

Ale bylo vše opravdu tak, jak se nás snaží přesvědčit histo-
rici? Co se s templáři stalo? Je možné, že se někteří pohy-
bují dodnes mezi námi? A že něco skrývají? 
Splňte následující tři úkoly a získáte první indicii. Hraj-
te jednotlivě, ne ve skupinách. Vyhrát totiž může pouze 
jeden člověk!

Úkol 1.: Najdi na litomyšlském ná-
městí obrázek, jehož část je vidět na 
fotografii níže, vyfoť jej celý a SPO-
LU S OSTATNÍMI ODPOVĚĎMI 
jej pošli na mail ČASOPROSTORU

Úkol 2.: Koukni na odkaz https://
www.youtube.com/watch?v=0Ikl-
RvXFc64 . Mezi 20. a 30. minutou 
najdeš odpověď na další otázku: Jak 
se jmenoval rakouský vévoda, který 
chtěl potlačit selské povstání?
 
Úkol 3.: Rozdělte čtverec na 13 
shodných dílů a nákres pošlete. 

díl 1.

Správní řešitelé obdrží obratem první indicii. Uzávěrka prvního 
kola soutěže je na konci dubna. Hodně štěstí!

casoprostorr@gmail.com



ROZHOVOR
Z minulého „soudku“ jsem vytáhl do-
taz: „Prosím o rozhovor s paní profe-
sorkou Šimkovou. Zajímalo by mě, jak 
to dělá, že je taková krásná“. S tím nejde 
než souhlasit, takže jsem vzal diktafon, 
a když jsme byli chvilku ve sborovně 
sami, dovolil jsem si položit několik 
otázek.

Nějaká zvláštní životospráva?
- Žádná. Chůze. 
Kouříš?
- Příležitostně.
Co si myslíš o bůčku se zelím a knedlíkem?
- Občas je dobrý.
Cvičíš?
- Ne! Mám to dané. 
Myslíš si, že to, jak člověk vypadá, souvisí nějak s jeho psychikou?
- Určitě. Ve chvíli, kdy je člověk sám se sebou spokojený, tak něco vyzařuje směrem k ostat-
ním a nějak na ně působí. 
V čem to vězí, že krásu vnímáme každý tak rozdílně?
- Protože jsme každý jiný. Pro každého je hezké něco jiného. 
Může naše vnímání krásy souviset s výchovou nebo prostředím, ze kterého přicházíme?
- Určitě. Jsme ovlivňováni tím, k čemu nás vedou rodiče, jaké na nás přenášejí hodnoty. Tím 
nás ovlivňují. Jestliže oni považují za důležitý úspěch a krásu, tak i my to budeme za důležité 
považovat. 
Ovlivňuje nás ve vnímání „krásna“ třeba i to, jak vypadají naši rodiče?
- Určitě. 
Často mě šokuje, že i ty nejkrásnější holky mají k sobě spoustu výhrad. Kde se to v nich bere?
- Tak to je asi otázka, na kterou taky neznám odpověď. Souvisí to se sebevědomím, ale je 
pravda, že  děvčata, která jsou nespokojená sama se sebou, jsou opravdu ve většině případů 
krásná a šikovná… Těžko říct. 
Co bys doporučila těm, kteří se svým vzhledem nejsou spokojení?
- Aby se naučili mít sami sebe rádi. Aby hledali něco, na co mohou být pyšní. A hlavně se 
nesnažili srovnávat s druhými. 
Jak se to dělá?
- Těžko! A bylo to! Osobně si myslím, že krása je opravdu někde uvnitř nás a dere 

se na povrch nějakým neviditelným vlněním. Je to prostě kouzlo. Nepo-

psatelné a nedefinovatelné. A tak je to asi dobře. Tak úsměv v duši! :)

                            
                            

                            
         (ptal se Matěj Šefrna)



DOTAZNÍK PRO UČITELE NA TÉMA: ŠABLONY, 
VZORY, STEREOTYPY

Nad tímto tématem se zamysleli někteří učitelé naší školy (Šárka Večeřová – ŠV, výtvarnice, Jitka Klofandová – JK, vý-
tvarnice, Danutka Krčmářová – DK, výtvarnice a hudebnice, Jana Švecová – JŠ, hudební výchova a český jazyk, Kristý-
na Dušková – KD, dramatická výchova) a jejich odpovědi jsou zde.

Co vnímáte pod pojmem  „šablona“?
ŠV – Šablonou ve výtvarné výchově lze chápat např. matrici, stencil atd., ale podstatou zůstává, že si ji dítě, žák, student 
navrhne a vytvoří sám. Bohužel se objevuje nešvar podsouvání „šablon“(např. stylizovaná kresba ježka, kterou si všich-
ni do jednoho obkreslí), které kreativitu rozhodně nerozvíjejí, ba naopak.
DK – Těžko uchopitelný termín! Může znamenat mnoho věcí. Nejspíše je to něco, např. nějaký postup, který je doslov-
ně zopakován s drobnými změnami, které však nejsou příliš tvůrčí.
JŠ – Osvědčený, efektivní a fungující postup
JK – Předem připravený stylizovaný tvar, který slouží k jeho kopírování bez vlastního přínosu.
KD – Šablona pro mne v dramatické výchově znamená postup práce, který někdo jiný vymyslel a popsal, a já ho kopí-
ruji. Jsou jich plné metodické listy, webové stránky predskolaci.cz apod. V improvizaci to odhalí způsob jednání hráčů 
např. klišé.

Četnost využívání šablon při výuce:
a/často
b/občas
c/málokdy
d/vůbec
ŠV – vůbec: pokud šablonou myslíte předem definovaný tvar, např. papírový ježek….
DK – občas
JŠ – občas
JK – vůbec
KD - vůbec

Vytváříte si šablony pro svou výuku?
ŠV – ne
DK – Většinou vznikne až na základě, když se činnost aplikuje v praxi a má kladný výsledek
JŠ – Asi ne úplně záměrně, ale pokud něco funguje, ráda tento postup příště použiji znovu
JK – Ne, v tvůrčí práci nelze šablony využít
KD – Nemohu si vytvářet šablony, nedávají mi možnost, aby se činnost mohla proměnit, rozvinout, rozkvést

Je to pro vás náročné nebo se v tom cítíte šťastně/příjemně?
ŠV – 
DK –
JŠ – V čem? Při vytváření šablon? Smajlík
JK – Šablony považuji za neštěstí.
KD – Kdybych věděla, že vytvářím šablonu, zničila bych to.

Co je pro vás dobrá a špatná šablona?
ŠV – Dobrá, správná – žák si ji vymyslí sám a originálně použije.
DK – Dobrá šablona je ta, která dá nějaké základy, na kterých stavět (když člověk o tématu neví, neumí ho uchopit). 
Špatná š. je ta, která je neměnná.
JŠ – Dobrá – fungující lépe než jiné postupy, Špatná – z něčeho, co nefunguje, nebudu dělat šablonu.
JK – Není dobrá šablona.



KD – Tohle dělení pro mne nemá význam. V praxi se setkávám s tím, co bych nazvala špatnou šablonou, stereoty-
pem, šablonovitým jednáním – to je ale právě to, co se snažím v dramatické výchově rušit.

Je to pro vás zjednodušení výuky?
ŠV – Ne.
DK – V některých případech ano.
JŠ – Někdy ano.
JK – Ne, šablona omezuje invenci a kreativitu.
KD – Ne.

Vnímáte šablony jako nenahraditelné:
a/v životě
b/ve výchově
c/ve výuce
ŠV – Ne
DK – Záleží o jaké oblasti mluvíme – takže ano i ne
JŠ - ?
JK – Jsem odpůrce šablon
KD – Nenahraditelná šablona je fiktivní pojem.

Jste si se šablonou jistější?
ŠV – 
DK – Někdy ano.
JŠ – Čím?
JK – Ne.
KD – Naopak, šablona by mě znejisťovala.

Vyžadujete od studentů práci se šablonou?
ŠV – Ne.
DK – Částečně ano.
JŠ – Pokud dokáží správně metodicky pracovat bez ní, je to jen dobře (nevyžaduji ji). Často jim ale vzor ukazuje 
správnou cestu.
JK – Ne, zakazuji ji.
KD – Ne, hledáme nové cesty.

V jaké oblasti/disciplíně/fázi učení vašeho oboru vůbec nepracujete se šablonou?
ŠV – Ve všech.
DK – v improvizaci, v tvorbě činností.
JŠ – V improvizaci.
JK – Nepracuji se šablonami.
KD – Pokud na ně v některé fázi, oblasti či disciplíně narazíme, ukazujeme si na ní, jak nás zastavuje, jak se při ní 
zadrhneme, nevíme jak dál. 

Vnímáte šablony jako pomocné nebo naopak omezující?
ŠV – Omezující.
DK – Obojí. Viz. otázka dobrá a špatná šablona.
JŠ – Jak kdy a jak u koho.
JK – Velmi omezující.
KD – Pomocné v tom, že si při ní všichni uvědomíme, že jsme se zastavili a nemůžeme jít dál.



Fotoportrét

Dáša Pohlová



Dagmar Pohlová – další z nadějných fotografů, kterým se fotoaparát stal koníčkem...

Jak tě napadlo začít fotit?

Jako malá jsem byla šťastná, když mi někdo na chvíli svěřil foťák a já fotila, co se mi zlíbilo. Moc mě to 

bavilo, zachytit zajímavý moment i atmosféru, pak si fotky prohlížet a vzpomínat. Ještě více k focení 

mě přitáhla střední uměleckoprůmyslová škola v Turnově, kterou jsem vystudovala a začala jsem 

šetřit na svůj první fotoaparát.

Čím fotíš?

Nikon D3100, objektiv 18-105mm

Máš oblíbené téma?

Dá se říct, že ano. Ráda fotím lidi, především děti, zvířata, přírodu.. Pro mě osobně jsou zajímavé 

například momentky a pohyb. Nemusí to být portrét, stačí detail rukou a prstů jak tvoří z hlíny, nebo 

míček v čelistech psa, který se ho snaží prokousnout. Pro někoho maličkosti možná zbytečnosti, pro 

mě fotografie, které mají kouzlo.

Zažila jsi s foťákem něco dobrodružného?

Jako první mě napadl výlet na Sněžku tuto zimu. Fotila jsem tam západ slunce ze střechy Poštovny. 

Když už bylo skoro po západu a za pár minut jela poslední lanovka ze Sněžky dolů, scházela jsem 

schody ze střechy a najednou si všimla těch úžasných ledových rampouchů mezi schody. Nešlo odolat 

tak jsem sundala rukavice a rychle fotila. Za chvíli už jsem z té zimy necítila prsty na rukou, a když už 

jsem kolem sebe nikoho neviděla, běžela jsem k lanovce. Cestou domů jsem si prohlížela fotky a 

smála se, že ty nejzajímavější fotky ze Sněžky, jsem vyfotila v posledních pár minutách mezi schody.

Vadí ti, když tě někdo fotí? 

Radši jsem na místě fotografa, ale nevadí mi to. Jelikož vím jaké to je přemlouvat lidi, aby se 

neschovávali před objektivem, tak to sama nedělám.

Snažila, nebo snažíš se nějak fotograficky zlepšovat, vzdělávat?

Snažím, ale ne úplně tak, jak bych chtěla. Jsem spíš samouk nebo si beru rady od zkušenějších 

fotografů. Časem bych ráda absolvovala nějaký zajímavý kurz a pořídila si další vybavení k focení.

Kdybys mohla udělat fotku snů – jak by vypadala?

Byla by to momentka zblízka. Zachycení pohybu nebo nějaké situace. Nejspíš nějaké tropické zvíře. 

Šelma, která cení zuby, opice která drbe další opici, detail chameleonovy barvy a struktury… A úplně 

nejlíp fotka pod vodou.



SOUDEK
NÁPADY?? BYCH MĚLA. CO TAKHLE PŘESTAT ZAMYKAT ŠKOLU, 
KDYŽ TO STEJNĚ NEDÁVÁ ŽÁDNÝ SMYSL???????!

Soudkova odpověď:
Že to nedává smysl? Ale dává, holčičko moje! Sleduj tok mých myšlenek: 
Ve chvíli, kdy se blíží úplněk, začínají být psi na Aljašce neklidní. Oni ho 
totiž moc nemusejí. A jak tak ta psí srdíčka bijí na poplach, vyvolávají 
nepatrné, leč zaznamenatelné seismické otřesy aljašské tektonické desky. 
Zákony rezonance spolu se známým „efektem motýlích křídel“ vytvářejí 
jakousi sinusoidu, nazývanou též „sistolicky-diastolickou vlnou“. Ta se 
velmi rychle šíří z Aljašky a během několika málo hodin oběhne celý svět! 
Představ si to, holčičko, celý svět!!! Je to jako tsunami! Jako výbuch ně-
kolika vodíkových pum! Jako impakt obrovského mimozemského tělesa 
doprostřed obydlené Evropy!!! Prostě bomba, co ti mám povídat! No a 
někteří lidé jsou natolik citliví, že jejich podvědomí tuto událost zachytí. 
Jakoby je kdesi uvnitř v útrobách stiskla čísi neviditelná ruka! A tito velmi 
citliví lidé pak začnou dělat divné věci. Kupříkladu začnou kouřit, i když 
před tím byli zapřisáhlými nekuřáky. Nebo se z ničeho nic naučí plavat! 
Někdo z toho chodí po střechách, nesmyslně vyznává lásku, někdo sundá-
vá zrcadla v místnosti a ráno o tom neví a někdo třeba zamyká školu. 
A když úplněk pomine a psí srdíčka na Aljašce se uklidní, svět se dostane 
zase do normálních kolejí. Ve většině případů. Možná někdo to vyznání 
lásky zpět nevezme a možná škola zůstane zamčená… 
To přece smysl dává, ne?? A máš ještě nějaký nápad, holčičko moje?

PROSÍME O RESPEKT A POKORU 
S POZDRAVEM: METOO!

Soudkova odpověď:
Respekt vám, sestry a bratři! Váš pokorný 
Soudek!

KAŽDÝ DEN S ÚSMĚVEM! 

Soudkova odpověď:
Částečně souhlasím. Ale jestli se budeš smát, až mě odstraní z mého místa, přestanu být tvůj kámoš!!!

OMLOUVÁM SE, ŽE TENTO PŘÍSPĚVEK NENÍ K TÉMATU ŠABLONY A TVOŘIVOST, ALE MUSÍM 
VÁM TO ŘÍCT. NĚKDY BY SE MOHLY UMÝVAT LAVICE OD ŽVÝKAČEK, VČERA JSEM SI SEDLA, 
OPŘELA SI NOHU O SPODEK LAVICE A MÁM TAM FLEK OD ŽVÝKAČKY. JE TO NECHUTNÉ A 
NEHYGIENICKÉ.
DĚKUJI.

Soudkova odpověď:
Svatá pravda! Tak na prvního máje svolávám všechny idioty, kteří tam ty žvýkačky lepí, na brigádu!!! Nemy-
slela jsi to tak, že by to měly dělat paní uklízečky, že ne?! 

CO TAKHLE UDĚLAT ZE ŠKOLY PIVOVAR?

Soudkova odpověď:
To se mi vůbec nelíbí! Bylo by tu hodně soudků a já už bych nebyl výjimečný, což bych asi nepřežil! Vymysli 
něco jinýho! 



MOHL BY SE DÁT PŘED ŠKOLU POPELNÍK KE VCHODU OD SILNICE.

Soudkova odpověď:
Taky už mě to napadlo, ale vzhledem k tomu, že se tam nesmí kouřit, by to bylo možná nanic. Spíš bych pre-
feroval skákací hrad! Tam se sice taky kouřit nesmí, ale člověk si aspoň zaskáče! 

 MYSLÍM, ŽE VZTAHY MEZI UČITELI A ŽÁKY U NÁS UJDOU. ŽÁDNÝ TYRANI, NĚKTERÝ SE 
SAMOZŘEJMĚ OBČAS ROZČÍLÍ, ALE TO JÁ BYCH BYLA HORŠÍ…. SNAD JEN PAN UČITEL S. BY 
MOHL MLUVIT TAK, ABY HO SLYŠELI NEJEN PSI, ALE I LIDI…..

Soudkova odpověď:
Pochopil jsem, že je to narážka na mě. Ale jednak nejsem učitel, a druhak mi klidně říkej celým jménem. Jo, a 
příště budu řvát jak tygr! Tvůj S. jako SOUDEK.

MILUJI RADKA A HONZÍKA A DUŠÁNKA….
Soudkova odpověď:

Och, jak jim závidím! Jen – jsi-li děvče – nebereš si trošku velký sousto? Jsi-li chlapec – bez komentáře!!! 

LÍBILA BY SE MI ANKETA NA TÉMA, ZDA JSOU ŽÁCI SPOKOJENI S UČITELI VÝCHOV? PROTOŽE 
VÝCHOVY BY TU MĚLY MÍT JISTOU ÚROVEŇ. ALE MOC TO TAK NENÍ….

Soudkova odpověď:
Tak podívej, teď jsem se naštval! Poď za roh a sundej brejle! Většina výchovářů jsou mí kámoši a jestli chceš 
férovku, tak řekni kerý a představ se! Tak to děláme mezi náma chlapama! 
… Ale máš pravdu, že anketu udělat můžeme! A uděláme! Se uvidí!!!  

NAPIŠTE ŽÁDOST O ZRUŠENÍ NOVÉHO PROGRAMU OCHRANY PC PROTI GAMBLERSTVÍ!

Soudkova odpověď:
Ano! Všiml jsem si! Nedostanu se už ani na pitomý Aukro, abych si koupil pípu!!! Hlavně že na mě vyskakují 
z mailu nahotinky, který mě vůbec nezajímají! Podíváme se na to v příštím čísle! Ale jestli jsou v tom peníze, 
tak jsme v háji…

KDY BUDE DALŠÍ ČÍSLO?

Soudkova odpověď:
Teď, truhlo!!!

CHCEME LEPŠÍ ROZVRH!

Soudkova odpověď:
Já taky!!! Toto téma přineseme v příštím čísle. Díky! 

PROČ SE BĚHEM DNE NEDOPLŇUJÍ UBROUSKY? NEMÁME SE DO ČEHO UTÍRAT!

Soudkova odpověď:
Já si myslím, že ubrousky jsou blbost! Takovýho papíru a takových stromů! Není to škoda? My jsme na pivo-
varský základce měli ve třídě ručník, utírali jsme se do něj všichni, a když byl špinavej, tak se prostě vyměnil. 
Namítnete, že je to nehygienický. Když si ale pořádně umejete ruce, tak si je utíráte přece už čistý! A komu se 
to nelíbí – tak do kalhot!!! 



Když padá kapka z nebe, je celá nesvá. V nebi byla pohoda, ale co teď? Všichni říkají, že tam 
dole to nestojí za nic. Je tam prý bahno, co kapky zašpiní, a sucho, které je zabije. A taky 
příšery, které prý nebohé kapky dokonce pijí!! 
„Děj se vůle Boží“ – řekne si nakonec kapka. Jestli mě má někdo vypít, tak ať. „Ale zadarmo 
svou kůži nedám!“ 
A tak když dopadne na matičku zemi, začne zdrhat! A hele! Vedle zdrhá i kámoška 
z rodného mraku a kousek před nimi další! A tak ji dohoní a už jsou tři a hned se cítí lépe. 
No kdo by si troufl vypít tři kapky najednou!! A než bys mrknul okem, je jich milion. 
Milion zdrhajících kapek se cítí fakt dobře, protože už je jich skoro litr! 
A tak vezmou na nevyžádanou projížďku mravence vracejícího se z práce a odvezou ho dost 
daleko na to, aby se ještě někdy mohl vrátit domů. Možná to vypadá nepříjemně, 
ale vzhledem ke skutečnosti, že zmíněný mravenec má zlou ženu a vždy toužil po dálkách, 
to není až taková lumpárna, jak by se mohlo zdát… 
A večer je z kapek řeka, ve které se zrcadlí měsíc v úplňku, což by mohlo působit jako kýč, 
jenže to se fakt stává!!! 
Kapka je šťastná jak blecha. Taková přenádhera!!! Je součástí něčeho velikého, zázraku, který 
má sílu a smysl. 
Prý se všechny kapky vrátí zpátky do nebe, ale ona na to nemyslí.  Na zemi je tak krásně…

PROČ ŘEKA TEČE
UKUHAMBA



KAM, KDYŽ JE ČAS

a neb: Co s volným časem nejen 

pro pedagogy volného času…

    Když mě Matěj s Kristýnkou požádali, abych napsal nějaký článek o tom, co lze u nás v Litomyšli podnik-
nout během zimních měsíců, nepovažoval jsem to za žádný velký problém. Jak velké bylo mé překvapení, 
když původní žádost byla rozšířena o požadavek, abych se vyhnul tématu restaurací a kaváren a já náhle 
zjistil, že se okruh mých volnočasových zájmů razantně zúžil. 

    Nejbližší okolí našeho městečka neoplývá zrovna velkým množstvím vysokých horských masivů, které 
by bylo možné sjíždět na jednom, dvou či více prknech bez zastávky po dobu delší než třicet vteřin. Rovněž 
dříve tak oblíbený zimní lov zubrů již není, co kdysi býval. Co tedy nabídnout za volnočasové aktivity našim 
studentkám a těm pár studentům, kteří mají beztak volného času až hanba. 

    Zůstaneme-li v oblasti zimních sportovních radovánek, otevírá se nám možnost využití zimního stadionu 
na bruslení pro veřejnost, který je k těmto účelům otevřen až do března. 

    V případě, že nás stálé jednosměrné kroužení po ledové ploše nedokázalo zabavit až do jarního tání, 
můžeme zkusit například běžkařskou vycházku do okolí Litomyšle. Osvědčená trasa nás vede od autobu-
sové zastávky Svinná rozcestí po zelené turistické značce na Kozlovský kopec, kde si můžeme odpočinout 
na Chatě Maxe Švabinského u místní rozhledny. Odtud pak sjíždíme prakticky celý zbytek cesty z mírného 
kopce po červené kolem Zlaté studánky až do Strakova, který už je od intru, co by kamenem dohodil a zby-
tek došel. V případě absence sněhu doporučuji absolvovat cestu raději bez lyží. 

    Díky historickému vzepětí zdejších seniorů disponuje Litomyšl dnes i krytým bazénem, který není ná-
chylný na změny počasí a lze ho tedy také použít. Jen by asi bylo vhodné upozornit předem, že laskominy 
zakoupené v místním kiosku povalující se u dna nevyvolávají příliš velké nadšení u ostatních návštěvníků 
ani personálu. 

    Ale dosti sportu! Litomyšl je přeci především sídlem kultury a vzdělání. Pokud se nám již tedy zadařilo 
vytřást si vodu z uší a odhodit brusle, můžeme vyrazit třeba do zdejšího Regionálního muzea, aniž bychom 
zcela vypadli z role. Až do konce února tu totiž probíhá výstava 80 let hokeje v Litomyšli. Komu nejrychlejší 
týmová hra světa nic neříká, může tu alespoň do 24. ledna navštívit interaktivní výstavu Zmatené peníze, 
která ho zasvětí do tajů numizmatiky. Ryze umělecký prožitek pak můžeme získat v Městské galerii v domě 
U Rytířů, kde až do konce ledna vystavuje pan Arnold Bartůněk své sochy a obrazy. Kulturní život v tom-
to ročním období pak logicky vrcholí během nespočtu plesů, které hostí Smetanův a Lidový dům. Líčení 
takových akcí by ale zřejmě bylo oním pověstným nošením dříví do Atén a tak vás jím tu už nebudu nudit. 
To už si musí zkusit každý sám. Za svou osobu vám již jen popřeji hodně štěstí do nového roku u nás na 
pajdáku!      V.V.

Tento příspěvek je již - vzhledem k redakčnímu zpoždění - v mnoha směrech neaktuální, ale uvádíme jej celý, jako důkaz 
mistrného pera našeho kolegy V.V.  Ostatně k „Rytířům“, do galerie a kamkoliv se můžete vypravit stejně!!!



Vzhůru k nebi stoupá dým. 
Tančí s větrem tanec molekul. 
Molekula se mísí s molekulou. 
Molekula větru a molekula dýmu. 
Něžně do sebe narážejí, dotýkají se, pronikají jedna do druhé a 
stávají se vůní. 
Hořící oheň tam dole dodává dým a vzduch tam nahoře daruje vítr. 
Molekuly obou vytvářejí cosi nového. Melancholii podzimních dní, 
kdy hoří listí, a my si po mnoha letech vzpomeneme, jak byl tenkrát 
život krásný… 
Zhluboka vdechujeme minulost, kterou nedokážeme vrátit, ale díky 
kouři ji na zlomek vteřiny materializujeme a jsme šťastní. 
Jako před milionem let, kdy kdosi křesadlem zažehl oheň, a my jsme 
věděli, že dnes přežijeme. 
A pak sedíme v pokoji s umělým ohněm na zdi, zapalujeme dýmku, 
marně se snažíc navodit pocit bezpečí, jako tenkrát. 
Přichází manželka a s opovržením ve tváři otevírá okna, aby ten 
smrad mohl ven. 
Zvedá se průvan a odkudsi z dáli přináší vůni melancholie 
podzimních dní, kdy hoří listí… 
Kdybychom nekouřili, manželky by neotevíraly okna, a naše 
vzpomínky by zůstaly za sterilními skly!

Proč lidé kouří
UKUHAMBA



Žák a učitel - tohle je docela dobré téma, při kterém bych se chtěla vyjádřit k spoustě věcí na 
téhle škole. Myslím, že vztah učitele k žáku je hodně důležitý. Často může i učitel ovlivnit, jak 
nás daný předmět bude bavit. Zamyslete se, bude vás bavit víc předmět s učitelem, který je 
nepříjemný a sám si něco u stolu žvatlá, jak kdyby ani jeho nezajímalo, co vlastně říká, nebo 
vás víc bude bavit předmět s učitelem, který je příjemný, usmívá se, o tématu se baví tak, že 
vás to zaujme a i spáče v zadních lavicích to přinutí zvednout hlavu?

Není jen důležité, aby učitel uměl danou látku, ale aby nám ji uměl i nějak předat.
Myslíte si, že někdo bude mít rád předmět, když každou hodinu bude vyhrožováno 
písemkami a zkoušením? Chápu, jasně, jsme na střední škole, ale jsme jenom lidi, ne roboti! 
Na psychologii, pedagogice nás učíte, že děti nemáme stresovat, brát na ně ohledy, ale děláte 
to vy, učitelé, vůči nám? Někdy bych vážně radši vlezla do bazénku s krokodýlem, než šla do 
školy. Já sice chápu, že jsme na střední škole, musíme to zvládat, sami jsme si to vybrali, ale 
my chceme v klidu studovat, ne od rána do půlnoci sedět nad učením, nestihnout se ani 
vyspat, protože další den píšeme pět písemek. 

Taky mi opravdu vadí, jak se k nám někteří učitelé chovají povrchně. Jsme lidi jako oni, proč 
by měli být víc než my? Nemají právo nás ztrapňovat, když něco řekneme špatně nebo se 
spleteme.

Další moje připomínka směřuje k tělocviku. Za prvé: učíte nás, že vždy, když učíme cvik, 
musíme ho taky sami předvést, ale někteří učitelé na téhle škole to rozhodně nedělají. Jaký má 
tedy smysl učit nás, jak být dobrými učiteli, když někteří z vás jimi nejste? Podle mě to ztrácí 
smysl.

A za druhé mi nepřijde fér všechny hodnotit stejně. Učíte nás brát ohled na individuální 
zvláštnosti, ale vy to neděláte. Co když se někdo bojí – ať už skákat přes kozu, udělat kotoul, 
nebo cokoliv jiného? (Prostě to buď udělá, nebo má špatnou známku). Ale každý je jinak 
fyzicky zdatný, a i přesto, že se někdo opravdu snaží, třeba nikdy nezvládne to, co jiní. Zna-
mená pro vás něco ta snaha?

Tímhle nechci říct, že takoví jsou všichni učitelé, někteří jsou spravedliví a pomáhají.
Ale ztrácí smysl nás učit, jak být učiteli, když vy sami se tím neřídíte.

Určitě by se v ČASOPROSTORU našlo místo na reakci profesorů... (poznámka redakce)



„Kreativita na této škole je velmi vyspělá. To, 
co kolikrát vedení vymyslí…. Člověk jenom 
valí oči! Už jen to, že jsou zakázané výlety. Ani 
pořádně nevíme proč. A i kdyby proto, že se 
někde něco stalo, proč bychom za to měli být 
trestáni my? 

Kdykoli se tady něco organizuje, organizace se 
nedá nazvat organizací, ale KREATIVITOU! 
Všechny důležité věci víme až na poslední 
chvíli a spousta záležitostí se řeší až na 
místě. Čímž vznikají problémy a 
následné pohoršení všech účastníků, což 
pak kazí celý projekt. 

A kreativita rozvrhů? Vždycky jsem se
 utěšovala, že je to tím, že jsme 
spojeni s VOŠkou, ale nedávno jsem 
se přesvědčila, že i střední škola 
spojená s VOŠkou  
(dokonce s více lidma) 
má rozvrh normální. 
Nechodí na sedmou 
a mají 
maximálně 

                          do 15.00. A proč se nám suplují odpolední hodiny, při kterých pak stejně nic neděláme? 
                   Samozřejmě je rozvrh dlouhý i kvůli obědům na intru, ale to už se také domluvit někam blíže, ne? 
Opravdu si máme myslet, že to nikdo neřeší proto, že ti, kteří na to mají vliv, jezdí autem až před intr? 
   Nejsme líní! Ale zabírá to spoustu odpoledního času. Místo cesty přes půl města bychom mohli mít 
odpoledne různé kroužky. Čas na četbu a nejen tu povinnou. Čas na přátele a rodinu a daleko méně stresu z 
nestíhání a nezábavy. A tak se ptám: Když už se tu dějí tak divné věci… 
MOHL BY NÁM NĚKDO KONEČNĚ jasně a srozumitelně a logicky vysvětlit PROČ???“                                                                          
(student)

VLNĚNÍ 

ČASOPROSTORU
Tento text se objevil v soudku, a 
protože je poměrně konfrontační 
a svým způsobem zásadní, 
rozhodl jsem se reagovat 
osobně – ne jako učitel této školy, 
ale především jako člověk, který 
má možnost vidět některé        
   souvislosti. Nemám patent na
     rozum. Jen bych se chtěl poku-
      sit vysvětlit situaci z mého 
        pohledu. Mohu se samozřej-
         mě mýlit!                                                           

Témat je zde několik, tak popořádku:

ZAKÁZANÉ VÝLETY:
Toto téma se přelévá z roku na rok, i když mám pocit, že jde především o špatnou interpretaci. Domnívám 
se, že výlety zakázány nejsou. Na druhou stranu nikde ve školním řádu není ani zmínka o tom, že by studenti 
měli na výlety nárok. Na některých školách je zvykem, že se výlety rok co rok konají, ale je to čistě



o „místním“ rozhodnutí daného ústavu a o náplni jeho výuky. Jak jste si asi všimli, naše škola pořádá 
spoustu akcí, díky kterým jednak získává jisté renomé, ale hlavně prostředky pro nás všechny – tedy 
kupříkladu na vybavení tříd, úroveň ubytování a stravování a podobně. S těmito akcemi jsou svázaná 
takzvaná „ředitelská volna“ či krácené vyučování. Též jsou tu různé kurzy, zájmové aktivity, exkurze a 
„standardní“ volna jako svátky a prázdniny. Navíc tu máme – na rozdíl od většiny škol – odborné praxe. 
Když všechen tento čas odečtete z času pro „standardní“ výuku, zbude vám velmi málo hodin. A ty je 
třeba maximálně využít. To je celé. A chcete-li jet opravdu se svou třídou na výlet, tedy – myslíte-li to 
opravdu vážně – jsou k dispozici víkendy a domluva s třídním! 

KREATIVITA PŘI ORGANIZOVÁNÍ
Takováto „kreativita“ je samozřejmě špatná a možná by se s tím dalo cosi dělat, kdybys byl/a konkrétní. 
Nemyslím si, že tento jev je všeobecný. Nevidím do karet ostatním, ale studenti, kteří se mnou jedou 
za dva měsíce na blokovou výuku, mají již dnes všechna potřebná data a mohli by vyrazit zítra… Není 
fér házet všechny do jednoho pytle. Tím nechci říct, jak jsem dokonalý. Jen mi přijde zbytečné hovořit 
všeobecně. Jednak to mnoho lidí, kteří dělají dobře svou práci, může mrzet, ale hlavně bez konkrétních 
„dat“ není na co odpovídat. 

KREATIVITA ROZVRHŮ
Rozvrhům se budeme podrobně věnovat v příštím čísle a myslím, že to bude mazec! Takže se omezím 
pouze na několik „invektiv“, které v dotazu zazněly. 
Ohledně těch, kteří rozhodují o rozvrhu a jezdí do jídelny autem: Student naší školy má právo na dvě 
hodiny přestávky, aby se mohl přesunout na oběd a zpátky. Učitelé to tak nemají. Není výjimkou, že na 
oběd máme pouze hodinu a občas se stane (mohu potvrdit), že se do jídelny prostě nedostaneme. V 
prvním případě nám nezbývá nic jiného než „předbíhat“. Cítím se vždy velmi trapně, ale mou volbou 
je v takové chvíli „jíst, či nejíst“. Navíc – někteří z nás nejsme nejmladší a poklus tam a zpět nám prostě 
nedělá dobře. 
Co se týká vzdálenosti jídelny: Litomyšl je historické město a velmi těžko přesvědčíte někoho, aby na 
náměstí zboural dům a postavil tam jídelnu pro pedagogickou školu. Tam, kde tenkrát bylo místo (a 
moc hezké místo), byl postaven internát a jídelna. To spolu souvisí, protože by nebylo asi dobré, kdyby 
studenti bydlící na Strakovské běhali do centra na snídaně a večeře. A zase: Nikde není dáno, že se mu-
síte stravovat v naší jídelně! Zajděte do Slunce, vaří tam skvěle! A máte to bez námahy. Nepatrný rozdíl 
ovšem pocítíte v peněžence… 

TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NA ZÁVĚR
Různé kroužky, čas na četbu, rodinu, stres… Přiznám se, že moc nevím, co na to říct. Jsem již příliš 
dlouho mimo vaši realitu, takže radit si netroufám. Ale víš co? Naučil jsem se v životě jednu věc: Když 
něco chci a stojí mi to za to, tak bojuju. Chci se bavit, tak pro to udělám všechno. Chci klid, stejně tak! 
Svět je takový, že se nás moc neptá, co potřebujeme. Jsme to my, kteří jsme na tahu a musíme pro to 
něco udělat. Hele, tak to zkus! Po pravdě řečeno, když jsi ještě na škole, jsi trošku ve „skleníku“, který tě 
chrání. Až ji opustíš, začne pořádný maso! Berňák, sociální, zdravotní pojištění, nájem, účty, exekuto-
ři… Nikdo se s tebou nebude mazat. Říkáš stres? To, co přijde, bude mnohem tvrdší a nemilosrdnější 
než blbý rozvrh hodin na pedagogické škole! Věř mi, prosím! Já bych to všechno tady bral jako „dobrý 
výcvik“. Výcvik, ve kterém když uděláš chybu, tak ti maximálně někdo vynadá. Až odejdeš, půjde ti 
svět po krku a nebude se ptát na tvé pocity. I když jsem asi „nesrozumitelný“, pokus se o tom přemýšlet. 
Myslím, že věci, které tě dnes „fakt štvou“, jsou možná opravdu malinký.  Ale chápu, že tě to teď štve. Jsi 
prostě taková a asi to tak má být....  Je to prostě VLNĚNÍ ČASOPROSTORU...
                                                                                        V úctě Matěj Š.



Každá bytost, každé zvířátko má svou cestu. Někdo si ji uvědomuje více 
a ten s lehkostí každého kroku cítí, že jde správně. Neboť ten je své cestě 
odevzdán, kráčí po ní tak, že jiným by se zdálo, že lítá v oblacích, je to 
jakési uvědomění v neuvědomění, souznění. 
Ten, kdo cestu necítí, nemá zřejmě dostatečně otevřené své srdce a je tak 
trochu ztracen.  
Každý ji má a každý ji může v sobě objevit a naslouchat svým krokům. 
A vznášet se po ní. Dát do ní srdce! - a ona nás povede. 
Naše kroky v našem životě jsou někdy jistějšími a někdy méně jistými, za 
zatáčkou potkáme studánku radosti, šťastných okamžiků a chvil, ale za 
nějakou jinou můžeme najít útrapy a kalužiny smutku. To nevadí! 
Dupněme do kaluže a běžme dál… Načerpejme z ní novou sílu, nové 
zkušenosti a nebojme se jít do další zatáčky, že tam zase bude jen kaluž.  
Běžme s nadšením do NEZNÁMA a věřme, VĚŘME, že co tam 
potkáme, to nás potkat má. Důvěřujme naší cestě, ona se o nás postará. 
Važme si jí a kráčejme po ní s lehkostí… 
Neočekávejme, že po smutku bude období radosti, jen přijměme, co nás 
v životě potká, odevzdejme se tomu a poté s tím zkusme třeba bojovat. 
Bojovat neznamená násilím. Bojovat - přijmout. S něžností zvítězit. 
Díky těmto všem zatáčkám je náš život takový, jaký je. Naše  cesta podle 
mě nemá jasně daný konec,  jednou odejdeme my, ale ona tu dle mého 
zůstane, dokud vítr neuzná, že je čas ji rozprášit a udělat z ní cestu pro 
někoho dalšího…
Víra je podle mého základ všeho. Ztratí-li člověk víru, ztrácí svůj vnitřní 
svět… a tím přichází o skutečnost, že všechno je možné… 

Umře-li víra, umírá s ní naše cesta…
ATI. Q



Položili jsme otázku studentům vyšší školy:
„JAKÉ PŘEKÁŽKY ZNESNADŇUJÍ SOUČASNÝM STUDENTŮM STU-DIUM?“

-Má znalost angličtiny
-Lenost, slabá vůle
-Finanční situace
-Peníze: Jen díky rodičům si to mohu    
dovolit, ale vím, že to je velmi drahé. 
-Většinou jsme nuceni pracovat o 
 víkendech, takže málo času
-Finance, lenost
-Někteří kantoři nemají lásku k učení,                                   
neaktuálnost učiva
-Nedostatečný zájem o obor: Někteří    
studenti tu jsou proto, že se nedostali na   
vysokou, nebo kvůli finančnímu úřadu.
-Špatný kolektiv, vztahy v rodině
-Nejsem studijní typ!
-Někteří si neuvědomují důležitost 
studia pro život
-Škola je příliš daleko
-Vnitřní rozpoložení
-Učitelé
-Každému nemůže jít vše

„ČEHO SI CENÍŠ NA 
UČITELÍCH?“

-Trpělivost a ochota nás něco naučit
-Vstřícnost, otevřenost, férovost,            
otevřenost, 
přátelská povaha
-Toho, když si dokáží získat respekt a    
pozornost
-Cením si schopnosti, která pomáhá 
studentům oblíbit si věci, které nejsou 
zrovna jejich šálkem čaje
-Když je vidět, že je práce baví a dělají 
všechno pro ni
-Zvládnout denně mnoho žáků a na konci 
dne mít ještě energii mluvit s ostatními
-Když se chová jako člověk a nejen jako 
učitel
-Učitele vnímám jako lidi a některých si 
jako lidí vážím
-Snaha, nervy, přístup k jednotlivci, 
otevřenost, přátelství a ochota naslouchat 
a pomoct
-Optimismus
-Upřímnost a ochota
-Nestrannost, spravedlivost a schopnost 
být „rozumný“
-Empatie, učení zábavnou formou
-Jejich nepohasínající naděje a snaha
-Pravdomluvnost, schopnost hovořit a 
vyjádřit se
-Ochota



Čtení na 
tento 

měsíc:
V tomto čísle ČASOPROSTORU nabízíme čtení pro „opravdu náročné“.

SAINT-EXUPÉRY 

CITADELA
(KNIHA HLEDAJÍCÍ SAMOU PODSTATU CHOVÁNÍ LIDÍ)

Jsou knihy, které jdou s vámi celý život a pokaždé, když nahlédnete do jejich řádků, když  skrze myšlenky 
nastíněné v knize diskutujete s autorem, překvapujete sami sebe. Vaše zkušenosti se střetávají ze zkušenostmi 
a názory člověka, 
který měl o čem psát, na rozdíl od mnoha výlevů tzv. spisovatelů. Takové knihy jsou hodny, aby byly ve vašich 
knihovnách a vašich myslích. Pro mě je jednou takovou knihou i nedokončené dílo Exupéryho - Citadela. 

Pokud však budete hledat v této knize jasný a dramatický příběh, pak vás zklamu. Celá kniha je jen hledáním 
souvislostí o tomto lidském světě, které spojují krátké, ale velmi silné zážitky i příběhy. Hledání svorníků 
našeho života, toho, co pojí pevně nejen chrámy, ale i naše myšlení, rozvedl Exupéry do silných podnětů k 
přemýšlení. 

V této knize můžete začít číst kdekoliv, nemá počátek a nemá konec, ale každá strana je pokaždé výzvou pro 
ty, kteří chtějí hledat odpovědi na otázky, které si jednou začne klást každý na tomto světě. 

Slyšel jsem často, že kniha je o hledání Boha. Příliš povrchní a zavádějící názor – kniha je dle mého názoru 
především o hledání víry a ta s Bohem nemusí mít nic společného. Neboť víru má každý. Ať už se bije na 
kolenou před modlou, nebo věří v make-up své tváře, či věří, že víru nemá vůbec.

Názory čtenářů:
-Je zajímavé, jak málo lidí zná tuto Exupéryho knihu. Přitom je to fascinující duchovní exercicie. Výjimečná kniha v rámci celé evropské lite-
ratury. Klenot. Meditativní text plný básnických obrazů je zahalen do exotického hávu Sahary a je Exupéryho zamyšlením nad tradičními (až 
konzervativními) evropskými hodnotami, u kterých autor možná cítil, že je Evropa opouští. Kniha se v podstatě nedá a ani nemusí číst postupně, 
je možné ji otevírat jako Bibli a pokaždé se nechat inspirovat některou z pasáží.

-Tato kniha není ani náhodou pro všechny. Příběh zde téměř žádný není, text je na čtení dost obtížný, myšlenky komplikované. Ze zdejších 
komentářů je však patrné, že je pořád hodně čtenářů, kteří chápou, že slova lžou a že všechno, co je důležité, je slovy nesdělitelné. Text nás vlastně 
musí pouze připravit pro vlastní uvažování nad tím, za co svůj život směňujeme a jaké hodnoty jsou pro nás podstatné. Přitom nás autor svými 
obrazy známými i z jiných jeho děl (cesta, karavana, poušť, cedr, liška, úl, Bůh, láska aj.) přivádí do tradicionalistické a konzervativní civilizace, 
kde vše má svůj smysl i směr, i když neznámý. Další kniha, kde se pochopení mění s věkem a počtem přečtení.

-Tuto knihu považuji za jednu z duchovně nejvyspělejších knih, se kterou jsem se kdy v životě setkal, a dle mého názoru ji lze stavět snad až na 
úroveň Bible. Přestože se zdá svým pojetím velice jednoduchá, ve skutečnosti jde až do hloubky základních hodnot a principů společnosti a dotý-
ká se v neposlední řadě i smyslu života.



PROČ

PÁLÍ?

Od dětství nám říkají, ať na ty kamna nesaháme. Ale to nejde, alespoň 
se jich letmo nedotknout! Alespoň malinko prstem zavadit o žhnoucí 
plech! 
Pohladit tu rudou nádheru, nad níž se vlní horký vzduch. 
Ta síla, vedoucí naší ruku je větší, než autorita našich vychovatelů. 
Mozek je mozek, ale touha je něco daleko víc! Je to jako oheň lákající 
můru. Buď odmítneš, a do smrti budeš litovat promarněné šance, 
a nebo do toho prostě vlítneš! Shoříš, ale nebudeš mít čas litovat, že jsi 
něco prošvihl. 
A tak generace po generaci, navzdory varování, sahá na rozpálenou 
plotnu, aby řvala bolestí a následně si propichovala puchýře. 

Lidé si myslí, že v podstatě mohou všechno. Ale tohle opravdu ne. 
Oheň fakt ne…

UKUHAMBA

Pro ty, kteří ČASOPROSTOR čtou poprvé!

Určitě jste si všimli, že na vrátnici je pivní soudek a u něj (teoreticky) 
účtenky. Na ty můžete psát dotazy, postřehy, touhy, vyjadřovat se k různým 
tématům, třeba k tématu příštího čísla a podobně. 

Také nás můžete kontaktovat na našem redakčním mailu
 casoprostorr@gmail.com nebo v případě krize, nouze, akutnosti 
na telefonu 731969225.

Hlavním tématem příštího čísla budou ROZVRHY HODIN. 

Máte jedinečnou možnost se vyjádřit či zeptat. Můžete na redakční mail, 
nebo přímo do soudku na vrátnici.  Hezké JARO!!! 


