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ORBIS IUVENTAS 

 

Číslo 5 / Duben 2016 

SLOVO ÚVODEM 

Drazí čtenáři a čtenářky, 

Znovu se setkáváme v dubnovém díle časopisu a 

děkujeme, že jej čtete. Stále nabízíme možnost přidat 

se k nám a podílet se na utváření Orbisu. Je duben a 

určitě nás všechny těší, že už bude teplo. V tomto čísle 

vás čeká opět spousta zajímavých článků, třeba 

umění, pro které náš redaktor dokonce navštívil 

Holandsko, a to není všechno! Zjistil také pozoruhodné 

informace o drogách! Nenechejte si to ujít a pak 

mrkněte na naše vtipy. Naši školu rovněž navštívil 

Bořek Slezáček, který zde v Ostravě bude vystupovat 

v představení „Sladké neřesti.“ Naše časopisní soutěž 

stále platí. Tím zakončujeme tento úvod a jak bývá 

zvykem, připojujeme citát: „Až ti bude v životě 

nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou 

za tebe.“ John Lennon 

Váš redakční tým 
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Diagnostický ustav pro děti od 3 do 26 let a středisko výchovné péče v Ostravě je 

školským zařízením pro výkon ústavní, nebo ochranné výchovy. Přijímají děti 

s ADHD, DiS, děti problémové ve škole v rodině, děti které mají problém se šikanou 

a celkově problémové děti. Děti jsou většinou z rozvedených rodin a rodin 

s kriminálními sklony. Na základě výsledků komplexního vyšetření zdravotního stavu 

dítěte a volné kapacity jednotlivých zařízení je umístěno do dětských domovů, 

dětských domovů se školou, nebo výchovných ústavů. 

Středisko s ambulantní péčí: 

Poskytuje preventivní péči dětem, a to v pracovních dnech v rozsahu 8 hodin 

minimálně. Poskytuje následnou péči dětem, po ukončení jejich pobytu v internátním, 

nebo celodenním oddělení, a to po dobu jednoho roku. 

Středisko s internátní péčí: 

Poskytuje dětem po dobu jejich pobytu péči včetně ubytování a stravy. Během 

pobytu je každému dítěti, které je žákem školy, zabezpečováno pokračováni ve 

vzdělání. Pobyt trvá zpravidla 8 týdnů. 

Každé dítě má určený program na celý den a pobyt. 

Nesmí opustit zařízení bez dokončení pobytu. 

Podle chování je určeno osobní volno nebo návštěva rodiny. 

Křesťanská mateřská škola vznikla v roce 1991 v Mariánských Horách v Ostravě. 

Byla to první křesťanská školka v Ostravě vůbec. Tato školka má 4 třídy.  

Od školního roku 2013-2014 jsou děti rozděleny do tříd podle věku. Mateřská 

škola je zaměřena především na oblast citové výchovy, která se odráží v 

křesťanských prvcích. Usilují o vytváření krásných vztahů mezi dětmi a 

učitelkami. Naše výchovné metody plynou z partnerského přístupu, který je 

založen na rovnocennosti a respektování, nejen mezi učitelkami a dětmi, ale také 

mezi dětmi samotnými.  

Je založen na vysoké zodpovědnosti učitelky děti nezklamat v jejich přirozených 

nárocích na lásku a důvěru. 

Školka je hlídána kamerovým systémem, který zajišťuje bezpečí dětí a předmětů, 

nezbytných pro jejich rozvoj. 

Do školky chodí děti od dvou let. Od osmi do devíti se scházejí, zdraví se a pak 

jim začíná dopolední program. Na příkaz, nebo prosbu vychovatelky, většinou 

poslechnou až na podruhé nebo potřetí. Děti mají mnoho možností jak si hrát, 
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nebo se lehce vzdělávat. Děti často a rády tancují, zpívají nebo poznávají barvy a 

zvířátka. Děti v takto mladém věku neudrží dlouho pozornost, takže většinou 

jejich aktivity trvají kolem deseti minut a pak se buď věnují jiné aktivitě, nebo si 

hrají, baví se, nebo jdou ven. Venku děti běhají, hrají si, lezou po průlezkách 

nebo jen sedí na lavičkách, povídají si, hrají si na doktory, policajty aj. 

Jan Vilášek 

Zdravím a vítám vás všechny do dalšího 

vydání nejoblíbenější části Orbisu, 

kterou všichni čtete. Mnoho lidí za mnou 

přišlo (a když říkám mnoho, myslím tím 

nikdo) a ptali se mě, proč neudělám nějaký obyčejný obraz. A tak jsem se všem těm lidem 

rozhodl vyhovět a udělat článek o obyčejném portrétu kytek. 

 Ha, zase jsem vás obelstil svým bleskovým 

důvtipem. Prý obyčejné květiny. Jak jste si jistě 

všichni všimli, tohle nejsou jen obyčejné květiny, ale 

Slunečnice od nikoho jiného než světoznámého, 

jednouchého, lehce šíleného Vincenta van Gogha. 

Pro ty z vás, kteří se zrovna praštili do hlavy a 

zapomněli, kdo to je Vincent van Gogh, dovolte mi, 

abych vám osvěžil paměť. 

Vincent van Gogh byl holandský malíř, který je 

považován za jednoho z největších malířů všech 

dob a jeho obrazy byly vydraženy v miliónech 

(celkem vtipné, jelikož za svůj život prodal jen jeden 

obraz). Ale ze všech jeho obrazů jsou asi 

nejznámější jeho slunečnice. Takže otázka, která 

před námi dneska stojí, je proč? Proč jsou ze všech 

jeho obrazů zrovna slunečnice považovány 

mnohými lidmi za vrchol? 

Možná to je díky stylu malby. Ve většině svých děl 

Van Gogh používá buď krátké chaotické tahy, které dodávají obrazu život a dělá jí z 

nehybného kusu umění, něco co si dokážeme představit doopravdy nebo používá dlouhé, 

precizní tahy štětce, jež dodávají portrétům přímo geometricky přesnou krásu. 

Slunečnice však spojují oba styly. Samozřejmě pozadí jako něco neživého a téměř by se 

dalo říct vedlejšího je dlouhými tahy, na tom není nic zvláštního, ale podívejte se na květy. 

Květy, které se shýbají dolů a vypadají, jakoby měly každou chvílí uvadnout, jsou dlouhými 

tahy, zatímco květy, jež stoupají ke slunci a vypadají mladě a jsou krátkými chaotickými tahy. 

A tady se hned dostáváme k další věci. Zvadlé květy. 

V době života Van Gogha bylo velmi nezvyklé, aby někdo maloval zvadlé květy. Přece 

jenom, proč by si někdo do domu věšel obraz, který mu připomíná, že všichni jednou 

umřeme. Samozřejmě je taky možné, že lidi prostě mají rádi hezké kytičky a já tady ze sebe 

zatím dělám idiota, protože se snažím najít nějaký hlubší smysl, kde žádný není. 

Šťastný cynik 
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Pokračuje žák…. 

Obě jsou krásné, jejich zvuk je uklidňující 

harmonický. Vy je ještě nepoužíváte? Tak to jste asi 

výjimky. Po použití těchto jednoduchých slov se 

totiž dostavuje parádní pocit důležitosti, učitel si 

vás začne všímat, rozplývat se a podivovat, jak je to 

možné, vrátí se k probíraným odstavcům a Vy máte 

čas se opět zasnít a představovat si, jak zasednete 

nebo zalehnete odpoledne k počítači, mobilu, 

pokecáte s kámošema na fejsu, … . Takováto 

větička funguje jako čudlík, kterým vypnete 

mozek. „Tak už tomu rozumíš?“ vytrhne vás 

nevlídně vyučující. A Vaše kouzelná větička „já 

nevím“ opět spustí procesy uvolnění, pasivity, 

klidu, pohody, protože ten vpředu, se může 

přetrhnout, aby vás vyvedl z nevědomosti.  

Nastává otázka: „STOJÍM O TO?“ 

 

Pokračuje učitel….   

Obě jsou krásné, jejich zvuk je povzbudivý a pokud je 

slyšíte zřídka, je to známka zájmů žáků o nastolený 

problém. Ovšem pokud četnost výskytu těchto slov přesáhne 

pomyslnou mez, působí jako červený hadr na býka. Jak je 

možné, že to pořád nechápou. Já snad začnu pojmy kreslit 

jak ve školce, aby zapnuli mozkové závity. Začínám snad 

ovládat čínštinu, že jim tak jednoduchá věc nedochází? A 

jestliže se výskyt větiček ještě dále stupňuje, zoufalý učitel 

začne hledat spolubojovníky, kterým není jedno, jaké 

vědomosti si žáci odnášejí ze školy do života. Nastupuje na 

bojiště třídní, další kolegové, zburcují se rodiče a začíná 

frontální útok.   

Nastává otázka: „CHCEŠ ODMATUROVAT?“ 

-lev- 

 

Český jazyk: Kdo to byl Niccolló Paganini?  

„Vynálezce špaget.“ 

Biologie: K čemu má pavouk snovací bradavky? 

„Ke kojení!“ 

Zdraví a klinika nemoci: Jak ošetříme zranění páteře?  

„Nijak. A co když je člověk bezpáteřní?“ 

Fyzika, chemie: Jaký prvek se štěpí v jadených elektrárnách? 

„Uran, Pluto, Jupiter, Saturn…“ 

Chemie: K čemu se využívá prvek Hafnium? 

„Přidává se do jídla psům, aby mohli štěkat.“  

 

 

Znáte tu kouzelnou větu, která se nese vyučováním: „Já nevím!!!“ s dostatečně protáhlým 

obličejem studenta.  Nebo ještě úžasnější větička „Já tomu nerozumím!?!“, pro změnu 

doprovázená hodně nešťastným výrazem. 

 

Dějepis: Kdo patřil mezi 

slovanské bohy? „Zeus“ 

Kdo to byl Atilla? „Bohyně krásy 

a lásky“ 

Jak se jmenovalo staré 

germánké písmo? „Hieroglyfy“ 

Urči název sloučeniny 𝐻2 𝑂? 

„Oxid vodný“ 

Jak se říkalo Janě z Arku? 

„Železná žena“ 

Víte jaký rozdíl je mezi kuchyní a 

záchodem? Nevíte?  

No tak teda musí u vás doma vypadat ... 
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Zdravím. Vidím, že vás můj nadpis zaujal a jste připraveni zjistit, o čem tenhle článek je. Je to 

o tom, jak moc je marihuana špatná? Je to o tom, jak se správně pěstuje? Nebo to je jenom 

10 zábavných faktů o marihuaně? No, ani jedno. Ale než přejdeme přímo k tomu, o čem 

článek je, dovolte mi prosím menší předmluvu. 

Na světě je mnoho zemí s různými zákony a zvyky, ale jeden z těch kontroverznějších rozdílů 

dnešní doby je rozhodnutí, jestli by měla být marihuana legalizovaná, či ne. Ve většině 

státech světa je stále ilegální, ale jsou už i státy, které tuto konopnou krásku (jak jí říkáme u 

nás doma) legalizovaly. 

Jeden z těchto států například i Holandsko, což je stát, který jsem nedávno navštívil. A čeho 

jsem si tam všiml (tedy kromě všudypřítomného větru a armády cyklistů, jež se prohání 

ulicemi na každém kroku), byl fakt, že Holandsko má nejmenší počet drogově závislých. A tak 

mě napadlo, že by bylo zajímavé se podívat, jestli legalizace marihuany škodí státu, nebo mu 

pomáhá. 

A tak v tomhle článku nastavím dvě pro a dvě proti u legalizace konopí a nechám na vás, aby 

jste udělali rozhodnutí. 

Pro č. 1: Protizákonnost konopí nezastaví lidi od jejího užívání. 
Cože? Ptáte se, co vlastně znamená ta věta, kterou jste teď přečetli? Skvělá otázka.  

Znamená to, že i když je marihuana v dnešní době nelegální, její poptávku a dodávku to nijak 

nesnižuje, právě naopak.  

A k tomu všemu, jelikož je ta droga na černém trhu, ti, co jí prodávají, můžou ceny zvýšit na 

nemožně velká čísla a můžou prodávat komu chtějí, klidně i dětem. Kdyby byla marihuana 

legální, byly by jisté regulace, které by některé věci zakazovaly. 

Proti č. 1: Drogy jsou nebezpečné nejenom pro člověka, který je 

bere, ale i pro jeho okolí. 
Minulý rok více jak 60 % všech násilných činů bylo spácháno pod vlivem 

nějakých návykových látek. Protože ať se nám to líbí, nebo ne, všichni v sobě 

máme nějakou hlubokou temnou část, která by chtěla páchat zločiny, ale 

většinou máme svoje zábrany, které nám řeknou, kdy přestat. 

Avšak drogy jako marihuana odvádějí tyto zábrany a nechávají nás divokými. 

Pro č. 2: Marihuana neničí svobodnou vůli. 
Není žádná droga, která by naprosto ničila svobodnou vůli a u každé drogy je možnost 

přestat. Pokud se někdo rozhodne ze své svobodné vůle kouřit marihuanu, jaké právo má 

stát mu to zakázat? 

Ještě k tomu mnohými studiemi, bylo ukázáno, že na tabák se vytváří mnohem silnější 

fyzická závislost, než na marihuaně (na které fyzická závislost ještě nebyla dokázána). 

Proti č. 2: Marihuana ničí svobodnou vůli. 
Myslím, že jestli někdo někdy viděl drogově závislého člověka, tak by mu mělo být jasné, že 

drogově závislý člověk nepřemýšlí racionálně. Jinými slovy, dovolili byste někomu, kdo by byl 

na drogách, aby dělal důležité rozhodnutí o vašem životě? Jestli ne, tak proč by měl dělat 
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důležitá rozhodnutí o tom svém (a jestli je odpověď ano, tak máte velmi zvláštní styl 

myšlení). 

Na závěr, jen chci dodat, že v tomhle článku neříkám, že je marihuana dobrá nebo špatná, 

ani tady tím článkem nechci nabádat mládež, aby drogy zkoušela. Já vám jenom chci dát 

nástroje, které vám pomůžou přemýšlet o těchto problémech a poté je v klidu vyřešit. 

 

Šťastný cynik 

 

 

 

 

Tento hrad je naše nejtajuplnější místo České republiky vůbec. Říká se, že je starší než 

hrad Bezděz. Rovněž o něm víme velice málo na rozdíl od ostatních hradů a zámků.  A jaké o 

něm kolují záhady? Podívejme se na ně. Ale ještě předtím něco málo z historie, o které na to, 

jak je hrad starý, víme velmi málo:  

S největší pravděpodobností hrad založil Přemysl Otakar II. a to nejspíš ve 13. 

století, podobně jako hrad Bezděz. Poté patřil pánům z Dubé. Od roku 1620 jej 

vlastnil Albrecht z Valdštejna. Houska měla být zbořena kvůli zchátralosti, ale 

nakonec se přeci zachovaly obytné místnosti (jádro hradu). Ty se dočkaly oprav 

v roce 1823 a od 1999 je hrad zpřístupněn 

široké veřejnosti.  

Proč byl hrad postaven? 

Nad tím si spousta lidí láme hlavu. Stojí na 

místě, které postrádá jakýkoliv strategický 

význam. Nachází se daleko od 

významných cest. Stojí v divočině a ještě 

bez zdroje vody. To vám přece začne vrtat 

hlavou. A také to otevírá cestu legendám, 

pověrám a kronikám, které se v lecčem 

shodují. Na tom přeci musí být alespoň 

trochu pravdy!  

 K čemu hrad sloužil, jakou měl funkci? 

Těžko říct, historikové postupně vylučují všechny teorie. Nebyl to hrad královský ani 

hraniční. Obranný systém je postaven tak, jako by se hrad chtěl chránit zevnitř.  

Zkrátka to vypadá, jakoby hlídal něco, co se nesmělo dostat ven. Ale co? 

 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzue6OyY7LAhUBShQKHUHmD_wQjRwIBw&url=http://www.trevisan.cz/fotogalerie/3/239&psig=AFQjCNFQkehTt97tmZgXVW0mpUpKgypQcA&ust=1456340438306327
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Dle legendy byl hrad zbudován na skále, ve které byla průrva do pekla. Nad touto 

průrvou stojí hradní kaple, která svou gotickou výzdobou poukazuje na tajemství… 

Součástí této výzdoby je jakási levoruká lukostřelkyně mířící šípem na člověka. Z 

hlediska symboliky levá ruka představuj cosi od ďábla. Legendy dále vyprávějí, že se 

brána do pekla otevřela. Otvor údajně bezedný se podařilo po třech letech zasypat a 

na tomto základě stojí tato kaple. Také se povídá, že hrad je protkán podzemními 

chodbami, kde mají ležet kostry „nelidí“. Místo pro vstup do těchto podzemních 

prostor mělo být označeno hradní bránou, která dnes už bohužel neexistuje. Této 

teorii či pravdě (záleží, čemu věříte) nahrává také fakt, že v listopadu 

2014 byla objevena tajná místnost z doby renesance.  

 V plánech o ní není ani zmínka natož v nějaké knize, zůstává 

tedy otázkou, k čemu sloužila? 

Původ názvu hradu pravděpodobně pochází z keltského 

“goska“ neboli brána. 

Při prohlídkách hradu se stává, že se návštěvníkům udělá 

špatně. Místo obaluje i ve svých stěnách cosi temného a 

vnímaví lidé to cítí. 

Až někdy zavítáte na Kokořínsko, neváhejte navštívit tento hrad! 

Třeba objevíte něco zajímavého!            Zuzana Zdražilová                                               

 

  

 

.  

Ptali jsme se:  

  

Červen: Hrad Leap – 

paranormální jevy 

 

Květen: Cheopsova 

pyramida – záhada 

planety Ahoj, jak jste si mohli všimnout, kolovala po naší škole anketa 

zaměřená na náboženství, mysticismus, vnitřní duši, otázky hraničící 

s filozofií a záhadami. Tyto otázky souvisí s tímto článkem a těmi 

dalšími, které teprve přijdou. Otázky se tedy objeví i v dalších číslech, 

protože každá otázka se týká jiného článku. Ptali jsme se: 

 

Odpověď  
Ano

Ne

Celkem dotazovaných: 75 
53 - odpovědělo ano (71 %) 
22 - odpovědělo ne (29 %) 
 

Z toho vyplývá, že zhruba 70 % žáků věří v nevysvětlitelné jevy. Možná, že díky těmto 

nevyřešitelným jevům neustále hledáme odpovědi, které by nám je dokázaly vysvětlit. Za 

velmi dlouhou dobu už od starověku jsme mnohé už objevili a hodně se naučili. Třeba 

jednou díky tomu, že věříme v neexistující, budeme schopni vysvětlit i to, co nám teď 

připadá zcela nemožné.   



 

9 

  

Bylo jednou jeden starší pes jménem Laky, který si žil svůj nádherný a spokojený 
život. Ale nebyl to zcela obyčejný pes, byl to totiž stopařský pes, který sloužil svému pánovi 
jménem Jey, známému detektivovi široko daleko. Znal jej každý ve městě a za celý svůj život 
vyřešil každou záhadu města, které znal jako své vlastní boty, ale díky svému čtyřnohému 
příteli Lakymu by většinu z  nich ani nevyřešil. Laky vždy vše rychle vystopoval, našel 
zajímavou stopu či dohnal prchající bandity nebo zloděje a Jeovi byl vždy nablízku, kdykoliv 
ho potřeboval. 

Oba dva žili na velkém statku, kde s nimi bydleli koně, slepice, kozy a mnoho dalších 
hospodářských zvířat. Každý večer se všechna zvířátka scházela u vrat do stodoly, kde také 
bydlela. Dokonce i sám Laky zde měl svůj pelíšek, aby dohlížel přes noc na všechny jeho 
kamarády. Bavili se, smáli se či si jen povídali své nové zážitky, co zažili za nové 
dobrodružství. 

Ale jednoho večera se velmi moudrý kůň zeptal Lakyho: „Co budeš dělat, až 
zestárneš, tvá srst zešedne a zhorší se tvůj zrak, sluch a nakonec i čich?“ 
„Zabijí tě a vykuchají!“ vykřikla zbrkle slepice. 
„Aneeebo tě vyhodííí jako starééé harampááádííí, kterééé neeepotřebujííí. Tooo je přeeeci 
jasnééé, nééé?“ zabečela stará koza. 
„Ale no ták. Že vám není hanba tohle říkat!,“ přerušil moudrý kůň blížící se hádku. Ale přesto 
se zvířátka začala ptát a klást si otázku, co s námi bude, až všichni zestárneme. 
„A co když je to pravda? Co s námi bude? Co bude se mnou? Já nesnáším vejce jako 
slepice, nedávám mléko jako kozy a nedělám těžkou práci na poli jako koně. Jak zestárnu, 
k ničemu neposloužím. Bojím se, že mě Jey opravdu vyhodí a…,“ pravil Laky, když v tu chvíli 
ho přerušil kůň a řekl: „Přestaň!“ vykřikl kůň,“ A vůbec. Přestaňte už všichni o tom mluvit! 
Tohle by nám Jey nikdy neudělal. Má nás přeci všechny opravdu rád. A pojďme už spát. 
Dnes toho bylo opravdu dost.“ řekl kůň. Celou noc Laky strachy skoro nezamhouřil oka a 
stále přemýšlel, co se s ním stane, až zestárne. 

Na druhý den se Laky probudil a jako každé ráno s Jeyem vyrazili autem do nového 
dne za dobrodružstvím. Jednoho dne však cestou do práce, přímo před očima detektiva a 
Lakyho, někdo okradl starší dámu a sebral jí kabelku. Jakmile to Laky uviděl, vyskočil z 
okýnka a rozběhl se za zlodějem. Jey rychle vystoupil z auta a také se rozběhl za ním 
obklíčit mu cestu z druhé strany. Laky běžel jako o závod, aby ukázal svému pánovi, že ještě 
není tak starý, jak si myslí. Jenže nohy Lakyho už po pár minutách přestaly poslouchat. 
Udýchaný se zastavil a zloděj mu utekl. Pomyslel si, že je už opravdu starý, jak si zvířátka i 
Jey myslí, a páníček ho opravdu za to vyhodí. Chvíli Laky čekal na svého pána, až si za ním 
přijde. 

Jey po chvíli přišel za Lakym a řekl mu: „Poprvé v životě ti zloděj utekl. Už jsi starý, 
kamaráde. Ale neboj se. Já ho chytil a čeká v autě.“ Poté ho vzal do náruče, dal ho do auta a 
spolu odvezli zloděje k policii. 

Po práci dorazili domů, Laky si šel odpočinout a Jey si jel ještě něco zařídit. Po pár 
hodinách se Jey vrátil domů i s novým mladším policejním psem. Lakymu se ale nový a 
mladší pes nelíbil a šel si znovu uraženě lehnout. Nikoho si nevšímal. Jey šel ukázat Luymu 
nové místo a celý statek se zvířátky ve stodole, kde také bude bydlet a spát. Mezitím si Laky 
řekl, že není potřebný a že ho stejně páníček vyhodí, tak odešel sám někam daleko. 

Jey už seznámil Luyho s novým místem a chtěl ho znovu seznámit s Lakym, jenže ho 
nikde nemohl najít. Hledal všude, ale nikde nic. Začal se trápit, kde je Laky. Chtěl ho jít 
hledat, ale v tu chvíly pes zavětřil stopu. Oba se hbitě rozběhli za stopou. 

Rychle se zatmělo a byla tma a zima. Laky už hodiny vyčerpaně bloudí a hladoví. 
Únavou si lehl a mrznul. A až po několika hodinách naštěstí Luy s Jeyem našli Lakyho, jak 
leží smotaný v klubíčku, třepajícího se zimou. Jakmile Laky uviděl Jeye, byl šťastný, že ho 
našli a v klidu šli domů do tepla. Laky se nakonec skamarádil s Luym a předával mu 
zkušenosti, které za život posbíral. A všichni tři i zvířátka si užívali po zbytek života. 

 Michaela Vítková 
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(Otázky od studentů) 

Jaký největší trapas jste zažil ať už v divadelním nebo osobním 

životě ? Existuje nějaký? 

„Nejvtipnější trapasy jsou vždycky v šatně a nejstrašnější na jevišti, když někdo 

zapomene text, tak se šíří panika.“ 

Jak dlouho se věnujete divadlu?  „Naplno až toto 21. stol. asi 8 let.“ 

Míváte trému?  

„Strašně, mám paralyzující trému, třepou se mi nohy. Dokonce 

jsem uvažoval, že z jeviště uteču. Neustále s tím bojuji. Trémou 

teď trpím jen někdy. Pomáhá mi, když zhluboka dýchám.“ 

Co vás na vaší práci nejvíce baví a co naopak 

vůbec ne?  

„Miluji cestování, obhlídnu si divadlo. Líbí se mi nevystihnutelnost 

okamžiku a rád se seznamuji s novými lidmi.“ 

Dostal jste někdy nechtěnou roli?  

„Dostal, měl jsem hrát zhulenou housenku a to jsem odmítl“ 

Mohl byste nám sdělit vaše zájmy? Jak trávíte volný čas?  

„Snažim se trávit volný čas s rodinou, ale moc času pro sebe nemám. Jezdím 

třeba na kole.“ 

Jaký je váš životní vzor?  

„Vždycky jsem se vzpíral autoritám. Za vzor považuji lidi, kteří se rozhodli věnovat 

život pomoci druhým. Ale jako herce mě motivuje Leonardo di Caprio, Tom 

Hanks, Christián bale.“ 

V jaké zemi se vám nejvíce líbilo?  

„Nejvíce v Maroku a potom v Barceloně. Každý město je hezký, když máte 

prachy.“ 

Znáte se i se zahraničními herci?  

„Znám se spíše s českými herci, slovenskými herci, ale i s německými.“ 

Jaké herecké povahy vám sedí? „Role by mi měla být podobná. Mám rád 

sebeironické role, když si člověk umí udělat legaci ze sebe.“ 
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Jaký jste byl v mládí student?  

„Skvělý, v podstatě jsem jedničkář, škola mě bavila. Měl jsem jen jednu důtku za 

drzé a arogantní chování k vyučujícímu, ale nebylo to tak.“ 

Co by měl herec umět, aby se alespoň uživil?  

„Je to nejistá sezóna. Musíte na sobě pracovat, umět řemeslo, je důležitá pokora 

a odvaha. Seznamovat se s lidma a mít z větší části vyhráno.“ 

Jaký je podle vás váš největší úspěch?  

„Neodděluji práci a soukromý život. Každá role je pro mě úspěch. Poslední dvě 

role jsem dostal, aniž bych musel na konkurz. Konkurzy jsou šílené, nejhorší je 

věta: „My se vám ozveme!“ 

Je rozdíl v divadle a natáčení?  

„ Ano, to je. Natáčení se opakuje tak dlouho, až je to dokonalé. Je ale taky rozdíl, 

jestli je to malé nebo velké představení. Ve velkém představení se těžko 

impromizuje, když zapomenete text.“ 

Jaká je vaše vysněná role?  

„Cokoliv od Shakespeara, třeba Richard III. Ale já radši hraji komedie.“ 

Chtěl jste se vždy věnovat divadlu?  

„Ano, už od dětství, ale hlavně jsem chtěl být muzikant a to už od gymplu.“ 

Baví vás více činohra anebo muzikál?  

„Jsem muzikant a měl by mě asi více bavit muzikál, ale jsem kopyto 

a neumím tančit. Divadlo mě baví a nerozlišuji muzikál a činohru.“ 

Co bychom podle vás měli umět na práci herectví, 

moderátorství? Jaké předpoklady jsou důležité?  

„Důležitá je koncentrace, talent, umění pohybu – vědět kam s rukama. Umět 

mluvit, artikulovat a rychle reagovat.“ 

Na čem pracujete v současné době?  

„24. 5. 2016  - Svaté neřesti v Ostravě v divadle Gong. A také dále vystupuji 

v Mama mia, Děti ráje a připravujeme Alenku v říši divů.“      Vojta Kropáček + tým 
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Duben, ještě tam budem. I když do prázdnin už moc času nezbývá, ale musíme 

přežít nežádoucí jevy a těmi jsou písemky. Místo trhání kytek na louce si natrháš 

pár pětek =). Celý duben bude z hlediska velkého nárazu písemek a zkoušení 

s občasnými špatnými známkami divoký. Zkoušení je závislé na typu učiva, takže 

se většinou bude týkat přírodovědných předmětů, dějepisu a českého jazyka. 

Pětky ani čtyřky si pohov nedají a u písemek už vůbec ne. Jako vždy den co den, 

měsíc co měsíc platí výstraha před písemkami. Ty mohou být místy nebezpečné 

a mohou přinášet bouřky se čtyřkami a místy se objeví nárazy pětek. Duben je 

také terčem matematiky, protože přichází písemné práce, které nedopadnou 

dobře (no aspoň pro mě =D ). Fronta písemných prací se bude posouvat 

z kabinetu do každé třídy na škole. Přijde také stresová fronta, která má velký vliv 

na studenty. Způsobuje stres, špatné myšlení a pocení. Tato fronta zasáhne 

hlavně „budoucí“ studenty školy při přijímacích zkouškách (ani o tom nebudou 

vědět). Jelikož přijímací zkoušky jsou opět zase český jazyk a 

matematika, tak to bude ještě horší. Zároveň se můžeme těšit i na 

jedničky a dvojky i přes tu frontu. Snadný způsob jak se ji bránit je, aby 

se studenti učili z hodiny na hodinu.  Vždy je šance na lepší známku a 

věřte mi, že lepší je neuspět, než se vůbec nesnažit. Teploty budou už šplhat 

nahoru, ale v polovině dubna se mírně ochladí, takže zůstaneme na 20 – 24 °C 

v noci klesne o 1 – 2 °C. Když tu máme ty zákeřnosti, tak musíme počítat i 

s pocitovou teplotou (RealFeel) okolo 30 – 40 °C. Doufejme, že květen už bude 

mnohokrát lepší. Další informace budou až příště… 

                                                                    Meteorolog Horácio 

„Kdo píše pod pseudonymem -lev-???“ 

Připomínám, že zapojit se může opravdu každý. Cílem je uhodnout pravé jméno tohoto 

autora. V každém díle dostanete jednu nápovědu, která vám poodhalí autora. Hádat 

můžete už teď a své odpovědi můžete poslat na tento email: casopis.iuventas@seznam.cz. 

Do předmětu uveďte soutěž a vaše jméno a příjmení (třídu). Do zprávy napište vaše 

uhádnuté jméno autora i jeho (její) příjmení. Prvních pět účastníků soutěže, kteří odpovědí správně, 

bude odměněno. Takže tady je první nápověda:  Autor je starší než 15 let!

 

Medozvěstka je pták, který se s oblibou živí včelím voskem a larvami divokých včel. Ale 

je pro ni nesnadné se k úlu a k larvám dostat. Proto, když objeví včelí hnízdo, usadí se 

vedle něj a svým křikem přivolá Medojeda Kapského. Ten když zaslechne volání 

Medozvěstky. Putuje rovnou k ní. Pro Medojeda není problém se k úlu dostat včelí 

žihadla neproniknou jeho kůží a může si tak pochutnat na medu. Medozvěstka s k němu 

přidá a vyzobává včelí larvy. Medojed je ochoten vydat se až na 40 kilometrovou pouť 

za medem. A tak můžeme být svědky tohoto neobvyklého spojenectví 

mailto:casopis.iuventas@seznam.cz
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE1_zRrIbLAhWLvRQKHRtNC8QQjRwIBw&url=http://zlaticko.blogerka.cz/Zabava/Hadanky&psig=AFQjCNFRMA9wRh6fP71Vk-crEn-r_vUKQw&ust=1456057809194697

