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Redakční rada: Luboš Bližňák, David Bouchal, Kristian Brodský, Adéla 

Fojtíková, Karel Prachař, Nikol Smrčková, Patrik Šimek, Marie Valentová, 

Jakub Wagner 

Světová pandemie nového typu viru uzavřela i naši školu. 

Jsme přesvědčeni, že krizovou situaci zvládneme, věříme ve šťastný konec. 

Modlíme se za zdraví žáků, rodičů, zaměstnanců naší školy a všech lidi na planetě.  

Pomáháme si navzájem. Humanita, solidarita, spravedlnost, vzájemná láska, mír. Jsme lidé. 

 

OTEC: Ale tady čtu – Prý ten lék našel nějaký doktor Galén. A ten prý ten lék nevydá žádnému 

státu, který neuzavře věčný mír – 

MATKA: A co je na tom tak zlého? 

OTEC: Prosím tě, jak se můžeš tak hloupě ptát! To přece dnes žádný stát nemůže udělat! Copak 

jsme dali nadarmo tolik miliard na zbrojení? Věčný mír! Vždyť je to přímo zločin! Tak to by se 

měly Krügovy podniky zavřít, ne? A dvě stě tisíc lidí vyhodit na dlažbu, co? A ty se ještě ptáš, co 

je na tom zlého! Zavřít toho chlapa! Vždyť je to pobuřování, mluvit dnes o míru! Jakým právem 

si takový vošoust dovolí žádat, aby kvůli němu celý svět odzbrojil! 

Karel Čapek, Bílá nemoc 
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Pandemie očima žáků
 

Co dělám, když nám zavřeli školu 
Soňa Smoluchová, 5. A  

 

Dostali jsme mimořádné volno, aby se zabránilo 

šíření koronaviru. 

Každé ráno vstanu, nasnídám se, vyčistím si zuby 

a jdu se učit. Udělám si různé úkoly. Když si 

úkoly dodělám, tak si ještě někdy kreslím a pak 

jdu na oběd. Po obědě jdu chvíli na zahradu 

a tam se koukám, co nám nového přibylo 

za kytičky. Spolu se starší ségrou čekáme, 

až přijdou rodiče z práce, oni si pak dají kávičku 

a společně popovídáme, co je nového. 

Odpoledne většinou pracujeme na zahradě, 

děláme jarní úklid, sázíme kytičky a užíváme si 

sluníčko. 

V úterý mi taťka našel na zahradě malého 

šnečka. Pojmenovala jsem si ho Šulík.  

Přichystala jsem mu bydlení. A teď se o něj 

starám, a trávím s ním spoustu času na zahradě.  

Mimořádné volno si užívám, ale někdy už se mi 

stýská po paní učitelce a paní asistence 

a spolužácích. Ale je bezva, že si všichni i s paní 

učitelkou píšeme a tak víme co je nového a co 

kdo dělá. 

Doufám, že se vám můj sloh líbil, všechny moc 

pozdravuji a mějte se krásné. 

                    Sonička 

 

 

 

COVID - 19 
Daniel Oulehla, 5. A 

 

Co to vlastně je? Je to bakterie, která může 

i zabít... 

 
Ještě před týdnem mě ani ve snu nenapadlo, 

že nastane tato situace. Lidé venku chodí 

v rouškách jen do práce a zpět. Obchody, 

restaurace a školy jsou zavřené a venku to 

vypadá jako město duchů. Jakoby se život ve 

městě úplně zastavil. Je to zvláštní pocit. 

Předtím jsem to vnímal hlavně z televize - dění 

ve světě, ale najednou je to tu u nás v Česku. 

Lidé mají strach, co se bude dít, nikdo z nás tuto 

situaci nikdy nezažil. V obchodech chybí levné 

potraviny, lidé si dělají zásoby a zbytečně 

panikaří. Najednou jsou na sebe ohleduplní 

a dodržují nařízení vlády, i když ne všichni. 

Dobrovolníci pomáhají starým lidem, nosí jim 

nákupy za dveře. Češi šijí roušky ve velkém 

a pomáhají si, jak se dá. 

A co já, jak to vnímám? 

Je to zvláštní pocit, psát si s učiteli přes e-mail. 

Do školy se snažím úkoly dělat tímto způsobem 

průběžně. Kolikrát by bylo lepší být ve škole, 

protože by nám tu danou látku paní učitelka 

nebo paní asistentka vysvětlila líp. A proto 

doufám, že se brzy vrátíme zpět do běžných 
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kolejí a hlavně ve zdraví. Pokud to jde 

a nemusím jít ven, tak se snažím zůstat doma 

a nikam nejdu a toho využiji ke hraní her třeba 

online s kamarády. Na druhou stranu být doma 

je otrava, protože jsem rád venku, kde si kopu 

s míčem a s kamarády. 

Tak pevně věřím, že tato situace brzy skončí, 

abychom se mohli vidět, a taky doufám, že nám 

vyjde již naplánovaný jazykový kurz, na který se 

moc těším.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola je zavřená 
Jannick Starsy, 5. A 

 

Už jsem doma skoro dva týdny a začíná mě to 

ŠTVÁT. Nechci říct, že by mě to nudilo, ale moc 

nevím, co mám dělat. Zatím většinou zůstávám 

doma, když jedou rodiče na nákup. Měl bych být 

rád, že nebydlíme v paneláku, protože já 

nechodit na zahradu a nesportovat – NEJSEM TO 

JÁ. 

Teď máme venku hodně práce. Táta ořezává 

větve, jezdíme dodávkou po kontejnerech 

(samozřejmě s rouškami ) a v pondělí budeme 

před domem kácet veliký topol. Dnes jsme 

rozdělali obrovský oheň, který byl horký jako 

topení a svítil oranžově jako slunce. Pálili jsme 

totiž větve. 

Sportu máme také dost díky keři, co vypadá jako 

fotbalová branka, basketbalovému koši, 

očkovadlu a šplhací tyči. Já momentálně hodně 

šplhám po tyči. 

Táta má HOME OFFICE a máma bohužel stále 

chodí do práce. Jinak si to užíváme. Baví mě víc 

dělat úkoly doma než ve škole. Snad to nějak 

přežijeme a sejdeme se zase brzy ve škole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Náš Čertík měl 5 klíšťat a tak jsme mu museli koupit nový obojek. Miroslav Kryl, 7. B 
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Pandemie - COVID - 19 
Sára Perekstová, 6. A 

 

Jak vnímám situaci: 

Tak, ze začátku jsem byla celkem spokojená, 

protože jsem nemusela do školy. :] Teď to 

ovšem ale vnímám negativně s ohledem ke svým 

blízkým a ještě k návalu úkolů. :/ 

Doma se hodně nudím, ale většinou se zabavím 

malováním nebo vyráběním různých masek. 

Tedy pokud jsem u babičky Květušky, kde mám 

šicí stroj a jednu mně vyhrazenou místnost na

vyrábění. Babička se na mě často zlobí kvůli 

nepořádku, který nadělám. :/ Nebyla jsem 

stvořená na úklid, no. :D 

Je zvláštní, že kvůli koronaviru nejsou lidi venku 

a nosí roušky (kvůli kterým se většinou ani 

nepoznají. :D) 

Teď jsem u babičky Ely a je tu pěkný klid, který 

dříve nebýval, díky návštěvám místní drbny paní 

Elnerové a jejího věčně štěkajícího psa Honzíka, 

který nás vždy budil ráno okolo sedmé hodiny. 

Tady jde vidět, že koronavir má i nějaká 

pozitiva. :)) 

 

Jak se mi žije v karanténě 
Ondřej Klimeš, 4. A 

 

Doma mě to moc nebaví, i když mám rád knížky 

a mám spoustu nepřečtených. Teď mám spoustu 

času na to, abych si je přečetl. Být pořád jenom 

doma mě už omrzelo. Pět, šest dnů to ještě jde, 

ale jeden měsíc, to už je docela hodně. Dokonce 

se už i těším do školy, i když mě moc 

nebaví. Dostávat jenom úkoly a nic se 

neučit nového to mě taky nebaví. 

I když třeba někteří se dál učí, není to 

tak dobré jako ve škole, kde jsou žáci, 

učitelé, asistenti a různé pomůcky. 

Vypadá to, že bude ještě dlouho 

trvat, než otevřou školu, protože 

počet nakažených poměrně rychle 

stoupá a ještě není žádný lék. Strach  

z koronaviru nemám, protože jsem 

malé dítě a věřím, že můj imunitní 

systém se s koronavirem vypořádá. 

Nikdo z mé rodiny není ještě 

nakažený. Je to opravdu zvláštní být 

pořád doma. Snažím se nějakým 

způsobem zabavit, ale musím na to 

pořád myslet. Tohle teď píšu, abych 

se zabavil. Věřím, že někdy vědci 

vynaleznou lék proti koronaviru. 

Doufám, že ho vynaleznou co nejdřív, 

protože už je opravdu strašně moc 

obětí a spousta nakažených. Občas  

 

přemýšlím, kdy to přestane. Říkám si, že možná 

za týden, možná měsíc nebo i rok, což doufám, 

že ne. Chybí mi legrace, kterou jsme měli 

vždycky ve třídě. Hodně špatné je, že my teď 

nemůžeme jet k babičce a dědovi, což jsme 

dělali většinu víkendů. Zkrátka chci, abychom 

mohli začít od začátku a Číňané to zabrzdili 

hned. 

Koláže žáků 4. A 
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P A N D E M I E 
Alexandr Nawrat, 7. A, 30. 3. 2020 

 

Koronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19… v této 

době asi nejpoužívanější výrazy. Jak to začalo? 

Aha, ani to vlastně nikdo úplně neví. Možná to 

máme od netopýrů, možná od hadů, možná to 

vytvořily v Americe, možná v Rusku. Je tu 

spousta teorií, takže si aspoň mají lidé v této 

náročné době o čem povídat. Možná bych mohl 

napsat něco o tom, jak se tahle situace vyvíjela 

a stále vyvíjí z mého pohledu. 

Když jsem se poprvé o koronaviru dozvěděl, byl 

jenom v Číně a nikdo si nelámal hlavu s tím, že 

by se mohlo v budoucnosti jednat o světově 

rozšířenou pandemii. No a pak… Itálie, Írán, 

Británie, Německo, a bylo to tady. První případ 

v Česku. To už začalo každému docházet, že 

i tady budou čísla rychle stoupat. Lidé začínali po 

celém světě z jakéhosi neznámého důvodu 

vykupovat mouku a toaletní papíry. Doteď asi 

nechápu proč zrovna to. Ale to je asi jedno.  

Já jsem si stále myslel, že to nic moc nezmění, 

a že všechno bude fungovat tak, jak fungovalo 

do té doby. Potom ale jednoho dne vláda 

nařídila uzavřít všechny školy. Když nám to ve 

škole oznamovali, nevěřil jsem vlastním uším. 

Nevěděl jsem, jestli se mám radovat z toho, že 

nebudu muset chodit do školy, nebo jestli se 

mám zamyslet nad tím, jestli to není vážná 

nemoc, která třeba zničí polovinu lidstva (ne, 

z toho strach nemám, tak zlé to nebude). 

Když jsem se v ten den vrátil ze školy domů, bylo 

to náročnější, než jsem si myslel. Začali mi volat 

všichni blízcí, abychom se domluvili, kam 

budeme s bratrem chodit na obědy, jestli 

pojedeme na „prázdniny“ k babičce nebo 

k mamce... atd. Pak mi ještě začali chodit e-maily 

od učitelů, že tedy škola bude probíhat na dálku, 

a k tomu různé domácí úkoly. Bylo toho moc a já 

jsem stále přemýšlel jen o tom, jak vážné to je, 

a jak se to asi bude vyvíjet. 

Jak dny ubíhaly, sledoval jsem ta čísla narůstat: 

5 případů, 12 případů, 94, 143, 189, 214, 253, 

383… a dnes je jich 2878. Nárůst se stále zvyšuje 

a v Číně to vypadá na další vlnu. 

Domácí práce: koláže žáků 4. A 
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Ale to jsem moc daleko! Ještě chci psát! (Ano, 

vážně jsem se nepřepsal a napsal jsem psát, ne 

spát.) Takže se vrátím zpátky do doby, kdy bylo 

v ČR něco okolo dvou set případů. Pokoušel jsem 

se ve všem zůstat zorientovaný a nárůstu si tolik 

nevšímat. Úkolů do školy přibývalo, ale já jsem 

se snažil být v klidu a nestresovat se. Pak totiž 

ještě hrozilo, že učení nebudu stíhat, protože 

jsme s bratrem o den později měli jet na týden 

k mamce.  

A také jsme jeli. Proč to ale píšu? Kvůli tomu co 

se stalo pak. Vláda začala uzavírat města. A to 

zrovna města v blízkosti Šumperka a Havlíčkova 

Brodu, kde jsme zrovna byli. Ještě v ten den, 

tedy druhý den po tom co jsme přijeli k mamce, 

jsme vyrazili zpátky do Šumperka, abychom 

neriskovali to, že budeme muset u mamky zůstat 

třeba další dva měsíce. V ten den už jsem vážně 

věděl, že se něco děje a že to ještě bude víc 

vážné. Poté zavřeli většinu obchodů, nařídili 

zákaz scházet se více než stovce lidí, pak nařídili, 

aby lidé chodili po venku pouze s rouškami a to 

s vyhrazenými důvody… A kdo ví, kam až se to 

dostane.  

Lidstvo ale podle mě do dalších deseti let 

nevyhyne. A jestli jo, tak ne na koronavirus. 

Proto to píšu. Třeba tento dokument za pár let 

najdu a řeknu si: „Jo… to byla ale náročná doba.“ 

Třeba se ještě kvůli tomu hodně věcí stane, ale 

to budou jen další opatření proti tomu, aby se to 

nešířilo ještě víc. A opatření nám nic neudělají, 

ty nás naopak ochrání, takže se nemusíme tolik 

bát. Jednou to zmizí a do té doby moc lidí 

nezemře, teď je tedy hlavně důležité dodržovat 

to, co nám je nařízené, abychom to ještě více 

neroznášeli a neudělali to celému světu ještě 

horší, než třeba ten nový mytický Číňan, který si 

dal k obědu netopýří polévku. 

 

 

2x foto: Eliška Sevruková, 7. A 



S t r á n k a  | 7 

 

Ekoprogram Na suchu pro deváté ročníky
 

V úterý 3. března si pro nás Vila Doris připravila 

velmi zajímavý ekoprogram. Ze začátku jsme si 

povídali o tom, jak vnímáme klimatické změny 

a jakým způsobem bychom je mohli ovlivnit. 

Vysvětlili jsme si, kde ve městě je situace 

nejhorší v rámci vysokých teplot a smogu. 

Dozvěděli jsme se, že nejhorší teploty jsou 

v centru města a v průmyslových zónách, dále 

nám řekli, že nejstálejší teploty jsou v okolí měst 

a nad řekami. Vysvětlili nám, že se vše točí okolo 

přírody. Když dostaneme kus přírody do měst, 

ulevíme ovzduší ale i nám samým. 

Poté jsme si povídali a zároveň vysvětlovali, 

k čemu slouží jednotlivé ekosystémy. Důležité 

bylo vysvětlit si, které z těchto ekosystémů

 

 a speciálních přístrojů pomáhají při suchu, 

a které při povodních. V druhé polovině pro nás 

byla připravena hra na téma sucho a povodeň. 

Byli jsme rozděleni do čtyř týmů. Každý tým měl 

za úkol nasbírat jednotlivé suroviny pro stavbu 

speciálních přístrojů jednotlivých ekosystémů. 

Zároveň jsme ale museli myslet na to, abychom 

zabránili jak suchu, tak povodním. Hra byla 

zajímavá, poučná a velmi zábavná. Nakonec 

jsme zjistili, že každý tým něčím přispěl, 

a kdybychom se spojili, vytvořili bychom velmi 

„zdravé“ a ekologicky založené město. Myslím, 

že se program všem ve třídě líbil a ráda se 

zúčastním dalších. 

Aneta Kargerová, 9. A

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



S t r á n k a  | 8 

 

Z přednášky T. G. Masaryka o J. A. Komenském
 

Tato přednáška se uskutečnila 27. března 1892 

ve studentském spolku „Slavia“, v předvečer 

300. výročí narození Komenského. Profesor 

Masaryk byl o ni speciálně požádán 

studentstvem, když rakouská vláda výslovně 

zakázala oslavy Komenského na školách. 

 

 
 

Jsem rád, pánové, že jsem mezi svými, že 

nemusím – a já bych to ani nedovedl – mít 

přednášku slavnostní. Muže jako Komenský, 

nemáme jen oslavovat, ale máme, abych tak 

řekl, zpytovat své svědomí, zda jsme plnili 

a plníme závěť tak vynikajícího muže. Veliký 

muž! A přece je podivný osud velikých 

osobností! Zdánlivě jsou malými v tom, že se 

často stávají tak mohutnými autoritami, že se 

jejich potomci vlastně spoléhají na to, co tito 

velikáni vykonali, a nepokračují v duchu a ve 

směru jejich odkazu. V historii lidského 

myšlení máme příklad Aristotelův. Stovky 

a stovky let byl učitelem lidstva, ale také se 

stal (ne svou vinou) přehradou v tom, že se  

 

 

nepokročilo nad něj. Bohu díky, v tomto 

smyslu slova Komenský velkým mužem nebyl. 

Komenský působil jinak. On osvěcuje 

a zároveň otepluje, a to snad proto, že jeho 

světový názor, jeho myšlení a touhy vytryskly 

z onoho velikého úsilí po nápravě věcí 

veřejných. V Čechách náboženské vzedmutí 

a reformace vypracovaly dva typy lidí: Tábority 

a – České bratry. První mečem, druzí slovem, 

první mocí, druzí láskou působí. A čistý typ 

bratrství, bratrství českého je právě 

Komenský. 

Odtud jeho úsilí – na tomto mravním základě 

zbudovat jednotný světový názor také ve 

filozofii. Touha po nápravě a snad veliká 

rozháranost doby, kdy se bořily staré řády 

a nové se napůl budovaly, způsobily touhu mít 

celkový názor o světě, mít názor o životě 

a smrti, který by mohl přijmout každý člověk,  

a který by mohl vést a řídit veškerý život, 

všude a vždy. 

Ve svém spisku De rerum humanarum 

emendatione catholica (Obecná porada 

o nápravě věcí lidských) nám předestřel plán 

své filozofické snahy. Jde mu o všeobecné 

zlepšení, a k tomuto konci musí být především 

položeny všeobsáhlé základy, všesvětlo 

(panaugia); v tom smyslu chápe pansofii, 

jejímž úkolem je uspořádat všechny věci 

dosud zmatené. Na tomto teoretickém 

základě vzniká pampaedie, která má zlepšit 

všechny duchy, panglottie má vylepšit jazyky. 

Panorthosie poskytuje návod k důslednému 

jednání, úkol je zakončen panutheií – 

všeobecným napomenutím. 

Slovíčko pan charakterizuje snahu 

Komenského: vše obsáhnout a uspořádat pro 

všechny. Filozofie je snaha po pravdě, ona 

nám má přinést pokoj, má smířit ducha 

s věcmi, náboženství má vštípit úctu 

k největšímu dobru a dát pokoj našemu 

svědomí, politika má sjednotit lidi, aby svou 
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činností nepřekáželi jeden druhému, protože 

účelem činnosti je spokojenost všech. 

Všemoudrost je souladný celek, celost ve 

všem a všude. Hlavním úkolem života, a tudíž 

i myšlení, je pořádek; pansofie má podávat, 

jak poznatky mezi sebou souvisí, pansofie je 

možná jen správnou metodou.  

- - - 

Teprve správné vychování dělá z člověka 

pravého člověka. Proto se má člověk 

vychovávat od samého počátku, celý život má 

být sebevychováním a výchovou jiných. Není 

přepjaté říct, že člověk má být vychováván už 

v mateřském lůně, od nejútlejšího dětství do 

nejstaršího věku, neboť tento život není než 

stupeň života věčného. Vychovávání 

a vyučování nemůže být vynalézáním něčeho 

nového. Člověk nemůže nic do sebe stvořit 

vychováním, může se jen vyvinout a rozvinout, 

co je od přirozenosti v nás obsaženo. 

Vychování a vyučování je obracení pozornosti 

k vnějšímu řádu a k tomu, co je v zárodku do 

člověka vloženo. Učitel má tedy učit 

a vychovávat jen tím, že obrací žákovu 

pozornost k řádu světa a k těm vlohám, které 

jsou v každé lidské duši. 

- - - 

Podobně jen stručně ukazuji k jeho působení 

v historii. Od samých počátků byl jeho vliv 

veliký, ovšem napřed v užším kruhu, ale i tím, 

že byl štván od země do země, jeho vliv se 

záhy rozšířil na téměř celý tehdejší vzdělaný 

svět. Leibniz si ho velmi cenil – to je mi 

dostatečná záruka. 

- - - 
Nám Komenský – smím-li tak zakončit toto 

uvažování – musí býti více, než doposud byl. 

My v něm můžeme poznat nejen filozofii 

českého bratrství, ale i filozofii českého 

národa, české historie. Vidíme upřímného 

Čecha, nad něhož nemůže být lepšího, ale 

zároveň člověka pracujícího pro celé lidstvo.  

Z Komenského musíme pochopit, že 

vzdělanost zabezpečuje národu budoucnost, 

vzdělanost na mravním základě.  

Za domácí úkol. Podívej se na toto video: https://1url.cz/uzwgz 

https://1url.cz/uzwgz
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Jak se žilo za socialismu 
Aneta Langerová, 8. A 

 

O tom, jak se žilo za socialismu, toho moc 

nevím. Jedním jsem si ale jistá, v té době 

bych žít nechtěla. Neumím si představit 

svůj způsob existence v těchto letech. To, 

co o socialistickém období u nás vím, je 

jen to, co znám z vyprávění nebo 

z historických filmů. Pro naši generaci je 

tato etapa velké neznámo, víme 

o obrysech, ale nikdy úplně nezjistíme, jak to 

doopravdy bylo. 

Jsem ráda za svobodu slova, která je pro naše 

pokolení samozřejmostí. Tehdy to tak nebylo, 

lidé nemohli projevit svůj vlastní názor, pokud 

se neshodoval s názorem vůdčí většiny. Jsem 

šťastná, že si můžu poslouchat, co chci 

a hlavně myslet si, co chci. Dnes máme právo 

mít svůj názor, ale tenkrát ne. Můžeme 

vycestovat, kam chceme, poznávat okolní svět 

s jinými politickými názory a jinými pohledy na 

způsob života.  

Za socialismu se rozdílné názory 

nerespektovaly, netolerovalo se cokoliv, co 

nebylo v souladu s vůdčí ideologií.  A to byla 

podle mého názoru chyba. V takovém 

prostředí potom vznikají různé předsudky, ze 

kterých se následně rodí například rasismus 

nebo celková nenávist vůči lidem s jinými 

názory. Lidé, kteří vyrůstali v této době, měli 

problémy s respektem vůči ostatním 

a s každou odlišností od hlavního proudu. 

Jestliže však měli výborné rodiče, kteří 

jim vysvětlili a naučili je, jak se věci mají, 

nemuseli se potom později těžce učit 

správnému pohledu. 

Nechci tvrdit, že tato doba byla jen 

špatná, ať už z toho důvodu, že nejsem 

v této moderní historii dokonale vzdělaná 

nebo prostě proto, že jsem za socialismu 

nežila. A každá doba má své světlé 

i temné stránky. 

Dnes se lidé dělí do dvou skupin. První, 

kteří vám povědí, že ta doba a systém  

 

byly dobré a chtěli by se do těch let vrátit. 

Druzí jsou šťastní, že už je to pryč. Tyto dvě 

skupiny se vždy budou hádat, čí názor je 

pravdivější. To je znovu chyba, protože pokud 

chceme, aby se nám dobře žilo, měli bychom 

se tolerovat. I když jsme přesvědčeni, že druhý 

názor není správný, nebudeme za každou cenu 

tlačit druhého ke změně myšlení. Důležité je, 

co si o daném problému myslíme my. 

Buďme rádi za to, že žijeme ve svobodné 

době. Ať už nám dříve bylo dobře či špatně, 

dnes máme možnost žít si, tak jak chceme my, 

ne jak chtějí ostatní. Můžeme jít po ulici 

a poslouchat libovolnou hudbu. Můžeme 

svobodně vyznávat svou náboženskou víru. 

Můžeme mít názory, které jsou rozdílné od 

ostatních. Za socialismu to nebylo 

samozřejmostí, tak si toho važme. 

Respektujme se, tolerujme se a buďme šťastní 

za naši volnost, kterou teď máme. 
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V době války 
Jan Adamec, 8. A 

 

Tento smyšlený příběh se odehrává 

v budoucnosti za krutých válek mezi různými 

státy. Nebyl to celosvětový konflikt, ale počet 

obětí nebyl o mnoho menší… 

Pavel právě vstával. Probudil se v šedém 

pokoji, který byl po celý život jeho domovem. 

V místnosti se nacházely pouze postel, stůl, 

židle a jedna polička. Dnes by měl být velmi 

šťastný den, protože Pavlovi je právě čtrnáct 

let, má narozeniny. Ale více než deset let 

trvající válka nikomu slavit nedovoluje. 

Pavel vstal, oblékl se, opláchl se a sešel po 

schodech do kuchyně. Také kuchyň byla velmi 

prostá místnost se sporákem a jídelním 

stolem. Větší luxus si nemohli dovolit. 

„Dobré ráno,“ pozdravila ho matka. Místo 

odpovědi se Pavel pouze usmál. Jeho máma 

byla postarší žena s dlouhými prošedivělými 

vlasy věčně staženými do culíku. Do místnosti 

vešla jeho mladší sestra Anička. „Dobré ráno,“ 

prohodila radostně. Aničce nic nezkazilo 

náladu. Je jí 8 let a nikdy nepoznala nic jiného 

než válku. Přesto byla pořád veselá. 

„Všechno nejlepší, bráško,“ řekla a usmála se. 

Ale Pavlovi nebylo do smíchu. On i jeho matka 

věděli, co se stane, když chlapec dosáhne 

čtrnácti let a jeho rodina nemá dost peněz na 

„dobrovolné“ příspěvky na armádu. Ale 

nechtěli Aničce kazit náladu u jídla. 

Na stole přistály tři misky s něčím podivným, 

čemu se v této době říkalo jídlo. S velkou 

nechutí se pustili do mechanického žvýkání. 

Při jídle toho moc nenamluvili. Vyprázdnili 

misky a matka sklidila ze stolu. Chvíli se na 

sebe jen tak dívali. 

Najednou někdo hlasitě zaklepal na dveře! 

Pokračování příště… 

 

 

Bezejmenný  
Eliška Maixnerová, 7. A 

 

Nemám jméno. Když jsem se narodil, rodiče 

mi řekli, že dostanu jméno, které si zasloužím, 

teprve až něco dokážu. Maminka a tatínek 

však umřeli velmi brzy, ještě než jsem něco 

stačil dokázat. 

Už od malička mám svého nejlepšího 

kamaráda Lojzu. On své jméno dostal hned, 

jak se narodil. Často spolu hrajeme hokej 

a tenis. Když moji rodiče zemřeli, přestěhoval 

jsem se k Lojzovi. Lojzův táta je lovec 

a maminka pracuje jako prodavačka. 

S Lojzou a jeho tatínkem jsme chodili každý 

den do lesa. Tatínek lovil veverky. Říkal, že 

maso z veverky je velmi chutné a zdravé.  

Roky ubíhaly a Lojza a já jsme dospěli. Stali se 

z nás také lovci.  Lojzovi rodiče zestárli 

a umřeli. Lojza zdědil dům, ve kterém jsme 

dále bydleli. Zůstali jsme sami. Lovili jsme 

každý den, stejně jako předtím. 

Do lesa jsme často chodili ještě s jedním 

kamarádem. Byl to Lojzův bratranec 

a jmenoval se Marek.   

S Lojzou jsme si ve větvích postavili lovecký 

úkryt, o kterém ale Marek nevěděl. 

Vyskytovalo se tu hodně veverek i jiných 

zvířat. 

Jednou jsme s Lojzou opět seděli v našem 

úkrytu. Objevil se i Marek, ale nevšiml si nás. 

Marek také rád lovil veverky a na větvi zrovna 

jedna poskakovala. Marek namířil a střelil. 

Minul a veverka utekla. Lojza sebou zavrtěl 

a vzdychl. Marek si myslel, že na stromě je 

nějaké větší zvíře. Rychle vystřelil. Sotva jsem 

stihl zareagovat. Zakryl jsem Lojzu svým tělem.  

Kulku jsem schytal do hlavy a najednou bylo 

ticho. I když byl podvečer, všude bylo jasné 

světlo. Někam jsem šel a před sebou jsem 

uviděl všechny své blízké, kteří už byli mrtví. 

Byli tam i maminka s tatínkem. Přišel jsem 

k nim a pevně je objal. 

Maminka mi řekla, že mé jméno je Hrdina. 
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Nad knihou ze školní knihovny 
Alexandr Nawrat, 7. A  

 

Zadání: Žáci měli za úkol vybrat si knihu ze 

školní knihovny, přečíst ji a následně ji 

zhodnotit 3 až 5 větami.  

 

Dočetl jsem knihu Volání dálných světů. Sci-fi 

od Milana Codra ze sedmdesátých let. Na to, 

že je kniha 50 let stará, tak se v ní o spoustě 

věcí diskutuje stejným způsobem jako i dnes.  

Kniha obsahuje různé příběhy, stručná 

vysvětlení teorií a další věci týkající se životů 

vědců zkoumajících mimozemský život. Nebylo 

to tedy úplně sci-fi, protože všechny příběhy 

byly napsány podle skutečných událostí. 

Příběhy byly zajímavé. Dokonce jsem se 

dozvěděl i věci, které jsem před tím nevěděl! 

Dočetl jsem se, jaké plány vědci vymýšleli, aby 

se něco dozvěděli o mimozemšťanech, nebo 

aby s nimi dokonce navázali kontakt. Někteří 

vymýšleli i absolutní šílenosti, jako třeba 

vykopat na Antarktidě obrovské jámy tvořící 

tvar, který by z vesmíru vypadal jako velký 

trojúhelník vyobrazující Pythagorovu větu. 

Inteligentní mimozemský život by tak po 

pohledu na Zemi věděl, že tento trojúhelník 

byl uměle vytvořený. Vědci vymýšleli způsoby, 

jak zachytávat signály od mimozemšťanů nebo 

jim je i vysílat. O to se ale pokouší dodnes. 

Uplynula polovina století a problémy, 

o kterých tvrdili, že budou do pár let vyřešeny, 

dodnes nevyřešili. Buď se nesnaží, nebo nám 

něco tají. I když osobně nejsem jeden z těch, 

kteří si myslí, že nám organizace jako např. 

NASA něco tají. I o tom jsem se v knize dočetl. 

Ovšem v jiných ohledech chápal autor věci 

stejně jako já, takže se mi kniha četla hezky.  

Nejdřív jsem měl obavy, že tak stará kniha 

bude dnes už nepravdivá, že se spousta věcí 

v astronomické vědě od té doby změnila, ale 

v tom jsem se mýlil. A to mělo výhody 

i nevýhody. Výhoda byla v tom, že jsem textu 

v knize mohl stále věřit a brát si z něj 

informace. Nevýhoda byla v tom, že jsem 

celou dobu při čtení knihy přemýšlel nad tou 

drastickou myšlenkou, že se nic nezměnilo. Je 

to pro mě hrozná představa. Tak jsem si čtení 

knihy střídal ještě s jinou knihou, knihou 

o Elonu Muskovi. Ta mi vždy přidala pocit 

toho, že se nám aspoň někdo snaží vytvořit 

lepší budoucnost v astronomii.  

Ale to jsem zase trochu odbočil od knihy, 

o které mám napsat. Když to shrnu, tak se mi 

kniha líbila. Dozvěděl jsem se nové informace 

(pro mě nové informace), uvědomil jsem si, 

jak na tom v ohledu astronomie jsme 

a podobně. Není nic, co by se mi na knize 

nelíbilo. Jen nebyla zábavná, ale to přece ani 

neměla být. Určitě bych ji doporučil hlavně 

těm, kteří se aspoň trochu zajímají 

o astronomii, fyziku, technologie 

a mimozemský život a umí si k tomuto tématu 

vytvořit svůj vlastní názor a rádi se nad 

takovými věcmi zamýšlejí. Ve školní knihovně 

bych jistě rád uvítal více knih na podobná sci-fi 

témata.  

A to je asi tak vše, co bych k tomu řekl. Aha, 

3 až 5 vět? Tak to se omlouvám. 

 

 
 Obrázek: Nebeská brána, Nikol Kadlecová, 6. A 
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Z deníku jednoho žáka 
Dominik Pavelka, 7. B 

 

23. 3. 2020, 9:10 hodin: Na celém světě se 

zastavil čas… Jen já jsem „neztuhnul“ jako 

všichni ostatní… Jsem sám… Co budu dělat? 

… 

Po pár hodinách (ha, ha) dělání všeho 

možného po městě, jsem měl pocit, jako 

kdybych byl král světa. Potom už jsem 

nevěděl, co dělat a tak jsem zkusil vykrást 

banku. Vzal jsem si na sebe kuklu a vyrazil. 

Jakmile jsem vstoupil do České spořitelny, 

uviděl jsem … no, zloděje. V okamžiku, kdy se 

zastavil čas, právě vykrádal banku! Uvědomil 

jsem si, že by nebylo správné ukrást peníze 

a tak jsem se místo toho rozhodl zloději loupež 

překazit. Čas se mohl každou chvíli zase 

spustit, možná ano, možná ne. Vůbec nic 

bližšího o tom, co se děje s časem, jsem 

samozřejmě nevěděl. 

Zloděj mířil pistolí na dvě manažerky. Měl 

černou kuklu a dlouhý kabát. Celý byl 

oblečený v černém, až na hnědé kalhoty. Jeho 

zbraň jsem vyměnil za banán. V jeho kapsách 

jsem našel občanský průkaz.  Vzal jsem tedy 

papír, nalepil jsem mu ho na hruď a fixou jsem 

napsal: „Jsem Pepa Novák. Prosím, odvezte 

mě do vězení.“ Sundal jsem mu kuklu, aby 

lidem v bance Pepík ukázal svou pravou tvář. 

Sotva jsem to dokončil a přemýšlel jsem, co 

dál, najednou se ozval zvuk. Otočil jsem se 

a lidé se znovu pohybovali. Všichni se začali 

vysmívat zloději. 

Byl jsem zmaten. „Kéž by se čas znovu zastavil, 

abych mohl utéct. Vždyť vypadám také jako 

zloděj!“ pomyslel jsem si. 

V tu chvíli všichni přestali mluvit. Všechny 

osoby v místnosti byly znovu „ztuhlé“! 

 

..… RESTART ..… 23. 3. 2020, 9:10 hodin: 

Na celém světě se zastavil čas … 

 

 

Foto: Adam Staněk, 7. B 
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Lujsina fotka 
Marek Juřina, 6. A 

 

Roku 1905 se narodila holčička jménem Lujsa. 

Byla dcerou místního starosty, který byl velmi 

bohatý. Její maminka byla učitelka. Lujsa 

chodila do malé školy vedle kostela. Když jí 

bylo 9 let, rodiče jí nechali vyfotografovat.  

V roce 1914 vypukla první světová válka 

a tatínek musel odjet na frontu. Vzal si s sebou 

Lujsinu fotografii. Za pár týdnů přišel dopis od 

tatínka. Psal, že je v pořádku a všechny 

pozdravoval. 

Ale později přišel další dopis a v něm byla 

Lujsina fotka. Bylo tam napsáno, že tatínek byl 

raněn a je velmi nemocný. A že ho posílají 

domů. Maminka s Lujsou měly o tatínka 

strach, ale na druhou stranu se radovaly, že 

bude doma. 

Když tatínek konečně přijel, měl zmrzačené 

nohy, ale naštěstí už nebyl nemocný. Lujsa 

byla nešťastná, že tatínek nemůže chodit a tak 

mu sestrojila speciální vozík, aby se mohl 

pohybovat. 

Celá rodina byla zase šťastná a pospolu. 

Dívka z obrazu 
Matěj Vrátný, 6. B 

 

Psal se rok 1939 a začala druhá světová válka. 

Jedna rodina si koupila drahý obraz, na kterém 

byla krásná krajina. Brzy však, při náletu 

nepřátelských letadel, bomba zasáhla jejich 

dům. Všude byli trosky. Rodiče marně hledali 

svou dceru. Stále prohledávali zříceninu. Dcera 

nikde. Mezi sutinami zahlédli roh obrazu. 

Vyprostili ho. Byl nepoškozený. S velikým 

údivem zjistili, že na obrazu je kromě krajiny 

také jejich ztracená dcera. Obraz byl to jediné, 

co zachránili. 

Museli prchnout ze země do zahraničí. Stihli to 

jen tak, tak. Němečtí vojáci zrovna uzavírali 

hranice. Přístřeší našli v horské chatě, kde žili 

až do konce války. Obraz pověsili na zeď. 

Denně plakali pro svou ztracenou dceru.  

Jednoho večera vystoupila dcera z obrazu 

a začala je strašit. Ale vždy, když se jí pokusili 

dotknout, utekla zpět do obrazu. Po dlouhé 

době se jim konečně podařilo dceru chytit. 

A holčička se proměnila zpátky v člověka. 

 

 

Foto: Tereza Pospíšilová, 7. B 
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Hodiny a čas 
Eliška Škurková, 6. A 

 

Probudím se a je nádherné ráno. V kalendáři 

je 23. března. Na hodinkách mám 6:01. Vstanu 

a jdu se umýt a nasnídat. Učešu se, převleču 

a nachystám do školy.  

Je 6:55 a já vycházím z domu a jdu na autobus. 

V 7:20 přijíždím autobusem a vydávám se 

směrem ke škole. V 7:40 je už škola otevřená. 

Stojím u své skříňky a převlékám se. Sundám 

boty a bundu, dám si přezůvky. Ve třídě se 

pozdravím s kamarádkami a na lavici si 

připravím pomůcky.  

Crrr, slyším zvonek. V 8:05 zapisuji do sešitu, 

stejně tak píšu i o pět minut později. 

Najednou se zastavily hodiny a všichni ztuhli 

a byli jako sochy. Na tom mi nesedí, že já se 

můžu hýbat. Chvíli o tom přemýšlím. Náhle se 

otevře okno a dovnitř vletí obálka. Přistane 

přede mnou na lavici. Jsem zvědavá, tak ji 

otevřu a čtu, co je tam napsané.  

„Jsi jediná, kdo žije. Musíš všechny zachránit. 

Jen ty můžeš pomoci. Jdi podle přiložené 

mapy.“ 

Přestala jsem přemýšlet a vyrazila zachránit 

svět. Doběhla jsem podle mapy k vlakovému 

nádraží a našla cestu nahoru k obrovským 

hodinám. Otočila jsem ručičkami a hodiny 

začaly hlasitě odbíjet.  

Všechno se znovu začalo hýbat a já byla na 

sebe pyšná. 

 

Sen o čase 
Zuzana Chytilová, 6. B 

 

Je 29. března.  Zase sedím v hodině češtiny.  

Právě přemýšlím nad tím, že se udusím vlastní 

mikinou, abych nemusela poslouchat to, co tu 

Blíža vysvětluje. V tom zničehonic všechno 

ztichne. 

Rozespale otevřu oči a rozhlédnu se kolem. 

Nikdo se nehýbal i hodiny se zastavily. Viděla 

jsem levitující tužku, která vypadla Gabče 

z ruky. Prostě, wow, vše se zastavilo, ale já ne! 

Tak jsem si na pohodu stoupla, vzala si věci 

a odešla pryč. Vyšla jsem před školu a chtěla 

jít na mobil, jenže internet byl zaseklý. Tak 

jsem si řekla, že si něco vezmu z Kauflandu, 

když se čas zastavil. 

Půjčila jsem si něčí auto. U křižovatky 

u Krokodýla jsem nabourala. S pár škrábanci 

jsem došla do Kauflandu. Vzala jsem tam jídlo, 

které jsem vždy chtěla ochutnat, ale nikdy 

jsem na něj neměla peníze. Potom jsem také 

dala nějaké jídlo bezdomovcům před jejich 

„domy“.  

Jelikož jsem už byla unavená, šla jsem si 

lehnout do prodejny nábytku. Našla jsem tu 

nejpohodlnější postel a svalila se na ni. Usnula 

jsem.  

Probudila jsem se ve škole. Přesně v češtině, 

v mojí lavici a všichni se dál učili a mluvili. 

Zrovna se Blíža na něco ptal Emy a ona 

nevěděla odpověď. Naštěstí zazvonilo 

a všichni odešli ze třídy. 

Já jsem také odešla. Smutně jsem si vydechla, 

že to byla jenom iluze a že se češtiny 

nezbavím. 

No a tohle byl můj nádherný sen o světě, kde 

není škola ani chudoba ani otravní přátelé. 

Poznámka autorky: „Nic proti češtině nemám.“  

Poznámka učitele: „Jen počkej!“  

 

 

Obrázek: Gn 1,2; Nikol Kadlecová, 6. A 
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Školní knihovna tě zve do světa fantazie 
 

Ivanhoe 
Nejznámější historický román skotského spisovatele sira Waltera Scotta z roku 

1819, který je jakýmsi mytickým obrazem vzniku anglického národa ze staré 

anglosaské šlechty. Autor v románu vypráví romantický příběh ze života 

statečného rytíře Wilfreda z Ivanhoe odehrávající se ve středověké Anglii na 

sklonku 12. století za vlády krále Richarda Lví srdce v období jeho návratu z třetí 

křížové výpravy. 

 

Kluci netančej 
Děj příběhu je situovaný do současné Prahy, vystupují v něm 

obyčejní školáci s láskou k baletu – tanci a hudbě, kteří jsou pro 

svou vášeň ochotni leccos obětovat. Malí tanečníci z uměleckého 

baletního souboru se chystají na baletní soutěž. Během třítýdenní 

přípravy na soutěž poznávají jeden druhého, ostatní děti a vedoucí 

v souboru i ve škole, a hlavně sami sebe, svůj vlastní charakter. Do 

příběhu se zapojuje také trenérka Saša a Tomášova maminka, obě 

bývalé tanečnice. Příběh vrcholí napínavou scénou na baletní 

soutěži.  

Kniha přináší příběh z tanečního prostředí, které kombinuje 

vrcholový sport s uměním a hudbou, je to také vyprávění o tom, 

jak bojovat s genderovými předsudky, zorientovat se sám v sobě a přijmout svou i cizí jinakost.  

 

Pipi Dlouhá punčocha 
Pipi je extravagantní dětská obyvatelka původně opuštěné vily Vilekuly. 

Je neuvěřitelně mrštná a především silná. Vilu obývá spolu s koněm 

a opicí. Její maminka je anděl (zemřela), tatínek je námořním kapitánem. 

Z cest si přivezla kabelu mincí ve zlatě, a tak netrpí nouzí. S dětmi ze 

sousedství zažije spoustu dobrodružství i legrace. Svou logikou a silou 

dokáže zmást i dospělé, kteří se o ni snaží jakožto o opuštěné dítě 

pečovat. 

 

Černý merkurit 
 Prašinu sevřel mráz, neobydlené ulice jsou 

zaváté sněhem. Od prvního dobrodružství Jirky a En uplynulo několik 

měsíců, přímo v tajemné čtvrti si vybudovali klubovnu zvanou Doupě 

a objevili prašinskou část Krchleby, ze které přichází hrozba pro celé 

město. Přesto se zdá, že jejich přátelství slábne. Na koho se ještě 

mohou spolehnout, když i oni dva před sebou mají tajnosti? Pod 

ocelovým nebem se odehraje strhující příběh, který vyvede z omylu 

všechny, kdo si mysleli, že na Prašině může nastat klid. Působivé 

ilustrace odhalí nová zákoutí a tajné stezky křižující záhadnou pražskou 

čtvrť.
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Karel Čapek: Čert (1936)  

 

Mělo se začít třetí jednání jedné reprízy 

Dvořákovy opery Čert a Káča. V hledišti byla 

přitlumena světla a šum publika utichl, jako by 

byl zatažen kohoutkem.  Kapelník v orchestru 

zaklepal a zvedl taktovku.  Paní Malá v první 

řadě křesel zavřela sáček s bonbóny a paní 

Grossmannová vydechla: „Tuhle předehru já 

mám děsně ráda.“ Pan Kolman v sedmé řadě 

zavřel oči, připraven na hluboké požívání 

„svého Dvořáka“, jak říkal. A z orchestru se 

počala řinout graciézní ouvertura. Tu se 

zavlnila na pravé straně opona a na rampu 

vyklouzlo malé stvořeníčko;  zarazilo se, když 

vidělo před sebou temnou propast hlediště, 

a shlíželo se poplašně, kam se ztratit. Ale vtom 

už je popadl zvonivými drápky polkový rytmus 

předehry; stvořeníčko počalo dávat rukama 

takt a drobně podupávat. Nebylo to větší než 

osmileté dítě, ale mělo to prsa chlupatá a od 

pasu dolů to bylo zarostlé kosmatou, ryšavě 

černou srstí; tlamičku to mělo kozí, špičatou, 

a v kudrnatých vlasech malé růžky;   

a podupávalo to pevnými kopýtky na kozích 

nohou.  Publikum se rozčeřilo tichým 

smíchem.  Stvoření na rampě se leklo 

a zaváhalo;  chtělo couvnout, ale narazilo na 

oponu; podívalo se ustrašeně za sebe, ale 

vtom už jeho kopýtka začala sama od sebe 

stepovat a vířit do taktu hudby. Zdálo se, že 

teprve teď ta osůbka na rampě přemohla 

trému;   otevřela potěšeně tlamičku, olízla se 

dlouhým růžovým jazýčkem a cele se oddala 

svému tanci;  poskakovala, přisedala k zemi 

a bubnovala kopýtky se zřejmým nadšením.  

I její ruce počaly tančit, poletovaly nad hlavou 

a luskaly vesele prsty; jen vzadu tenký, tuhý 

ocásek sebou švihal, dávaje takt jako 

metronom.  Nebylo to žádné veliké taneční 

umění;   po pravdě řečeno, bylo to jenom 

hopkování, poskoky a stepování, ale 

vyjadřovalo to ukrutnou radost ze života 

a pohybu; bylo to tak přirozené a půvabné, 

jako když skáče kůzle nebo štěně si honí  

 

 
 

 
2x foto: Eliška Sevruková, 7. A 
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ocásek. Publikum se blaženě usmívalo 

a ševelilo radostí.  Pan kapelník zneklidněl, cítě 

za sebou vlnu vzrušení, tak mával taktovkou 

energičtěji než jindy;  jenom se přísně podíval 

směrem k bicím nástrojům, co to tam dnes je 

za divné bubnování a klepání, ale setkal se 

s věrným a pozorným pohledem pana 

bubeníka, čekajícího s paličkou v ruce na svou 

příležitost. Orchestr hrál pilně a svědomitě; 

nikdo neodvrátil oči od svých partesů a nikdo 

se nepodíval na rampu. Tam-ta da ta-ta-tum. 

Hergot, něco dnes není v pořádku, myslil si 

pan kapelník, a velikými gesty hnal orchestr  

do forte. Proč se ti lidé vzadu smějí? Asi se 

něco stalo v hledišti. A aby odvrátil pozornost, 

řídil pan kapelník předehru pořád silněji, 

pořád rychleji — Stvořeníčko na rampě mělo 

z toho báječnou psinu; dupalo, kmitalo 

nožkama, natřásalo se, nadskakovalo, 

pohazovalo hlavou a švihalo ocáskem stále 

rychleji.  Tam-ta-da  tam-tam  m-tata.  Paní 

Malá, ruce sepjaty na břiše, blaženě a dojatě 

zářila. Jednou už viděla Čerta a Káču, však 

tomu bude čtrnáct let, ale tohle tehdy 

nedávali. Já sic nemám ráda moderní režii, 

myslila si, ale toto se mi líbí. Chtěla by to sdělit 

s paní Grossmannovou, ale ta se dívá nábožně 

na rampu a pokyvuje hlavou. Paní 

Grossmannová je totiž ohromná hudebnice. 

Pan Kolman v sedmé řadě se chmuří. Tohle se 

nikdy nedělalo, to sem nepatří.  Co dnes ti 

režiséři tropí s Dvořákem, to už přestává 

všechno, protestuje pan Kolman.  A tak rychle 

se ta předehra taky nikdy nehrála.  To je 

neúcta k Dvořákovi, myslí si pohněvaně pan 

Kolman.  Já o tom napíšu do novin, rozhoduje 

se.  Nazvu to „Ruce pryč od našeho Dvořáka!“ 

nebo tak nějak. A najednou poslední takty 

předehry.  Pan kapelník si oddychl a přejel si 

šátkem zpocené čelo. (Co to dnes s tím 

publikem bylo?)  Opona sebou trhla a počala 

se zvedat. Křepčící figurka na rampě se lekla, 

ohlédla se a s poděšeným zameknutím zmizela 

za portálem, dřív ještě, než se opona vytáhla. 

Paní Malá v první řadě křesel počala tleskat; 

ale pan Kolman v sedmé řadě ostře zasyčel, 

následkem čehož se publikum zarazilo 

a rozptýlený aplaus rozpačitě ustal.  Záda pana 

kapelníka vyjadřovala čímsi nervózním 

v lopatkách zřejmou nespokojenost. Snad 

jsem neměla při otevřené scéně tleskat, 

myslila si paní Malá, a proto zašeptala paní 

Grossmannové: „To bylo milé, že?“  

„Rozkošné,“ vydechla paní Grossmannová; 

a paní Malá s úlevou vyňala ze sáčku bonbón.  

Snad si nikdo nevšiml, že jsem tleskala. I pan 

Kolman se uklidnil.   Nic dál už neporušilo 

důstojné provedení opery.   Napíšu správě 

divadla, aby zatrhla takové nepřístojnosti, řekl 

si, ale pak na to zapomněl. „Dnes bylo divné 

publikum,“ bručel kapelník, když bylo po 

všem. „To bych rád věděl, čemu se tam smáli.“ 

„To víte, dnes je pondělí,“ děl primista. 

„Pondělní obecenstvo je vždycky nejhorší.“  

A to bylo všecko. 

 

 

Foto: Eliška Sevruková, 7. A 
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Lidová pohádka 
 

Hadí korunka 
 

Staré babičky často povídají o vzácných 

hadech, kteří mají na svých hlavách korunky. 

Ten z lidí, kdo korunku získá, má v životě veliké 

štěstí. 

U jednoho lakomého sedláka sloužila 

dobrosrdečná a zbožná děvečka. Znala 

vyprávění, že i na tomto statku žil korunovaný 

had, který často v noci velmi krásně zpíval. 

Dlouhé roky jej však už nikdo nespatřil. 

Jednoho dne děvečka přišla do chléva, aby 

podojila a nakrmila krávy. Uslyšela podivné 

šustění a syčení a uviděla, jak veliký had vylezl 

ze svého úkrytu. Zdálo se jí, že had na ni kouká 

klidně a moudře a zároveň tak, jako by si něco 

přál. Nalila do misky čerstvé mléko a podala je 

hadovi. Ten mléko s velkou chutí vypil. 

Děvečka z toho měla velkou radost a od té 

doby krmila hada každý den. Od té doby začaly 

krávy dávat více mléka, měly pěknější telata 

a celému statku se lépe dařilo. 

I stalo se, že sedlák nečekaně přišel do chléva 

a děvečku přichytil, jak dává jíst hadovi. 

Protože byl velmi lakomý, rozhněval se a křičel 

na ubohou dívku, jako by rozdala sud mléka. 

„Ty nešťastnice, tak hospodaříš s mým 

mlékem? Nestydíš se krmit jedovatou potvoru, 

která po nocích vysává kravám mléko 

z vemen? Schválně hada zvykáš, aby sem 

chodil! Ty jsi určitě čarodějnice a s hadem 

provádíš kouzla a čáry!“ 

Ubohá děvečka se dala do pláče, ale sedlák 

nedbal: „Kliď se z mého domu, zlodějko 

a čarodějnice! Seber si svoje věci a zmiz!“ 

Sedlák odjel na pole. Nešťastná dívka šla do 

své komůrky a svázala si do ranečku své věci. 

Potom smutně odcházela přes dvůr vstříc 

nejistotě. V tom zabučela její nejmilejší kráva. 

Děvečka tedy vešla do chléva a loučila se 

s pláčem se zvířaty.  

Znenadání vylezl i had ze své díry. „S Bohem, 

hade milý, už tě nebude mít, kdo krmit.“ Had  

 

 

se vztyčil, jako by chtěl vložit hlavu na její 

rameno a dívce spadla do ruky malá zářivá 

korunka. Had s krátkým zasyčením zmizel ze 

chléva.  

Dívka smutně odešla ze statku a nevěděla, jak 

je bohatá. Neznala vlastnosti korunky. Kdo ji 

nosí u sebe, tomu se vše daří a všichni ostatní 

ho mají rádi. 
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Za vesnicí potkal děvče rychtářův syn, kterému 

nedávno umřel otec. Mladíkovi se dívka hned 

zalíbila a dal se s ní do řeči. Pověděla mu, kdo 

je a proč opouští ves. 

Mladý rychtář jí poslal ke své matce a ta ji na 

synovo přání nechala v domě. Večer, když se 

všichni ze statku sešli, dívka na výzvu vedla 

modlitbu. Všem se zdálo, jako by její slova 

vycházela z úst anděla a všichni byli mocně 

dojatí. Nová služka se lidem zalíbila a brzy si na 

statku získala přízeň všech. 

Mladý sedlák se do dívky zamiloval a také jí se 

mládenec velmi líbil. Jednoho večera ji syn 

přivedl před svou matku: „Milá maminko, 

požehnejte nám – buď pojmu za manželku 

tuto dívku, nebo nechci žádnou jinou. 

Okouzlila mě.“ 

„Okouzlila nás všechny,“ řekla matka, „je 

zbožná, krásná a ctnostná. Ve jménu Páně 

žehnám tobě i jí, a mileráda ji přijímám za 

nevěstu.“ 

Tak se chudá děvečka stala bohatou selkou 

a milovanou manželkou. Lakomému sedlákovi, 

který ji vyhnal, vedlo se velmi zle. Opustilo ho 

štěstí, musel postupně prodat svůj majetek 

i svá pole. Vše od něj koupil mladý rychtář. 

A dívka se ve starém chlévě shledala znovu se 

svými oblíbenými kravami, které objímala 

a hladila. Od té doby se o ně vždy starala. 

A jednoho dne znovu spatřila hada. Vytáhla 

korunku s kapsy a řekla hadovi: „Jsem moc 

ráda, že jsi opět přišel. Teď budeš dostávat 

mléka, kolik budeš chtít. Tady máš svou 

korunku, moc ti děkuji a vracím ji, přinesla mi 

velké štěstí. Teď už ji nepotřebuji, jsem šťastná 

láskou a nic mi nechybí.“ 

Velký had si vzal zpět svou korunku a bydlel 

znovu ve chlévě. Na statku mladé selky se 

usídlilo blaho, mír a Boží požehnání. 

 

[Upraveno a převyprávěno podle knihy: 

Vybrané báchorky české i jinokrajné. 3. změn. 

vyd. Praha: Alois Hynek, [1910]. 190 s.] 

 

Foto: Ranní sedmikráska, Miroslav Kryl, 7. B 
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Filozofické okénko (nejen) pro pokročilé 
 

Existence zla ve světě - řešení 

G. W. Leibnize 
 

„Pokud Bůh existuje, jak to, že dopouští zlo ve 

světě?“ 

  

Na tuto otázku poskytl známou odpověď 

i slavný matematik a filozof Leibniz (1646-

1716). Připomeňme si, jak problém zla řeší. 

Jde čistě filozofickou cestou, tedy postupuje 

přísně logicky, používá jen rozumové 

argumenty a záměrně vylučuje víru a Zjevení.  

V úvodu své knihy Teodicea si stanovuje smělý 

cíl: „Pokud jde o původ zla se zřetelem k Bohu, 

podám obranu Božích dokonalostí, která ukáže 

nejen jeho svatost, spravedlnost a dobrotu, 

nýbrž také jeho velikost, moc a nezávislost. 

Ukážu, jak je možné, že vše závisí na Bohu, 

že Bůh spolupůsobí s veškerou činností tvorů, 

že dokonce, chcete-li, neustále tvory tvoří, 

a že přesto není původcem hříchu, a ukážu 

přitom, jak máme chápat privativní povahu 

zla. A co více: ukážu, že zlo má jiný zdroj než 

Boží vůli, a proto můžeme o zlu viny právem 

říci, že Bůh ho nechce, nýbrž jen připouští. 

Ukážu však také, a to je nejdůležitější, že Bůh 

mohl připustit hřích a bídu, a dokonce při nich 

spolupůsobit a přispívat k nim bez újmy na své 

vlastní svrchované svatosti a dobrotě, třebaže 

absolutně řečeno se mohl veškerému tomuto 

zlu vyhnout.“ 

 Vidí dva zásadní problémové okruhy, které se 

pojí s vysvětlením existence zla. 

Je to zaprvé svoboda člověka. Nakolik člověk 

může svobodně jednat? Protože pokud člověk 

svobodný není a jeho činy jsou Bohem 

předurčeny, pak člověk nemůže nést za své 

činy odpovědnost. 

Druhým problémem je jednání Boha. Zdá se, 

že má velký podíl na existenci zla, a to 

i v případě, že člověk je svobodný a může také 

činit zlo. A to se neslučuje s vlastnostmi Boha,  

 

 

který je dobrý. 

Když Bůh ví o všem, co se stane, proč staví 

člověka do situace, kterou člověk nezvládne 

a podlehne? Například prvotní hřích, který má 

za následek, že si jej dědičně nese každý 

člověk. 

Lebniz si myslí, že tyto problémy 

a pochybnosti jsou spojeny zejména s falešnou 

představou lidí o Bohu. Jeví se jim jako 

despotický vládce s neomezenou mocí, 

neschopný lásky - nezáleží mu na ní. Neznají 

dokonalosti Boha, jejichž osvícené poznání 

přináší lidem štěstí a jsou pak schopni Boha 

milovat, opětovat jeho lásku, která je v něm 

v míře nejvyšší. 

Bůh je prvním důvodem věcí. Hledáme-li 

důvod existence světa, který je úplným 

souhrnem nahodilých věcí a jejich existence 

není nutná (a svět by mohl být i jiný), musíme 

ho hledat v podstatě, která má svou existenci 

v sobě nutně. Z toho také plyne, že podstata je 

věčná, má rozum, vůli a moc (určuje vztahy 

mezi existencemi věcí a tím i existenci tohoto 

světa, který volí z nekonečného počtu 

možných jiných světů). Moc má vztah k bytí, 

rozum k pravdě, vůle k dobru. Ve vztahu 

k nejsvětější Trojici lze říci, že moc patří k Otci, 

moudrost (rozum) k Synu a vůle k Duchu 

svatému. Podstata musí být nekonečná 

a naprosto dokonalá (vztahuje se ke všemu, 

co je možné).  A jelikož vše je navzájem 
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spojeno, lze předpokládat pouze jednu 

podstatu. 

Tato naprosto dokonalá podstata nemohla 

nezvolit to, co je nejlepší. Bůh tedy stvořil 

nejlepší možný svět. A to dle principů 

předzjednané harmonie. Zlo je často příčinou 

dobra. Tak i množství zla bylo přesně zvoleno 

pro větší dobro a pro nejlepší možný svět. 

Menší zlo je vlastně určitým dobrem a stejně 

tak je menší dobro určité zlo, pokud je 

překážkou většího dobra. V existenci světa 

jsou dílčí nedokonalosti, které však 

napomáhají úplné dokonalosti celku. 

V této souvislosti uvádí Origenův († 253) 

názor: „Dobro ve svůj čas nabude vrchu ve 

všem a všude a všichni rozumní tvorové, i zlí 

andělé, se nakonec stanou svatými 

a dosáhnou blaženosti.“ 

Pokud uvažujeme svět jako nekonečný vesmír, 

jeví se nám náhle existence zla na naší Zemi 

jako nepatrná částečka všeho stvořeného. 

Zlo můžeme chápat metafyzicky 

(nedokonalost), fyzicky (utrpení) a morálně 

(hřích). Fyzické a morální zlo není nutně, ale je 

možně na základě věčných pravd. 

Veškeré dobro o sobě chce Bůh předchůdně. 

To, co je nejlepší, chce jako cíl následně. 

Fyzické zlo chce někdy jako prostředek. 

Morální zlo pouze připouští jako hypotetickou 

nutnost, která toto zlo svazuje s tím, co je 

nejlepší. 

Bůh nestvořil člověka dokonalým, neboť 

pokud by jej takto stvořil, stvořil by Boha. 

Vede jej však k dokonalosti a na vnímavosti 

člověka záleží, jak je například náchylný 

k hříchu. Neboli: dostatek vnímavosti nás 

otevírá dobru a zlo přichází z nedostatku 

vnímavosti dobra, Božího působení. A souvisí 

to i s lidskou svobodou, s jeho rozhodováním. 

Je tu také otázka budoucích událostí. Je jisté, 

že budoucí událost bude, stejně jako je jisté, 

že minulá událost byla. Bůh předem ví, co 

nastane - je neomylný. Jak je to potom s naší 

svobodou? Ano, jsme svobodni ve svém 

rozhodování, ale vždy jsme nějak ovlivněni 

různými okolnostmi (aniž si je často 

uvědomujeme). A Bůh ví, jak se rozhodneme, 

což ale neubírá nic naší svobodě. Tedy: Bůh 

předem ví, co se svobodně stane a podle toho 

volí uspořádání věcí, uspořádání světa. Tudíž 

záleží i na rozhodování člověka, který 

svobodně ovlivňuje svou budoucnost. Pokud 

volí cestu k dokonalosti, k Bohu, musí se snažit 

jednat spravedlivě, morálně zodpovědně, jít 

cestou dobra. 

Dokonalá moudrost Boha mu samotnému 

ukazuje nejlepší způsob uplatňování jeho 

dokonalé dobroty. Zlo, které z toho může 

vzejít, je jen nevyhnutelný následek toho, co je 

nejlepší. A Leibniz dodává: „Připouštět zlo, jak 

to činí Bůh, je největší dobrota.“ Pokud se 

v dokonalém a nejlepším možném Božím díle 

vyskytne fyzické a morální zlo, je to proto, že 

jinak by došlo k ještě většímu zlu anebo slouží 

pro větší dobro. 

Autor uvádí také nádherný příklad, jak člověk 

může posuzovat a vnímat Boží jednání a dílo. 

Používá slova Sokrata († 399 př. Kr.), který 

hodnotil spisy Hérakleita: „To, čemu z nich 

rozumím, se mi líbí, a myslím, že ostatní by se 

mi líbilo neméně, kdybych tomu rozuměl.“ 

Toto je tedy ve zkratce řešení velkého 

myslitele Gottfrieda Wilhelma Leibnize. 

 

Luboš Bližňák 

  

[Zpracováno dle: LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm. 

Theodicea: pojednání o dobrotě Boha, svobodě 

člověka a původu zla. Vyd. 1. Praha: 

OIKOYMENH, 2004. 413 s. Knihovna novověké 

tradice a současnosti; sv. 41. ISBN 80-7298-

094-7]
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Biblické okénko (nejen) pro pokročilé 
 

Jonášův žalm  

Malá pozvánka k rozjímání nad verši Písma 

svatého. Druhá kapitola knihy Jonáš. 

U Hospodina je spása. 

 

Kniha proroka Jonáše 

Kniha proroka Jonáše patří mezi 12 malých 

proroků, ale na první pohled se od nich liší, 

protože v obsahu ostatních prorockých knih 

najdeme z velké části prorocké výroky 

a kárání, zde se setkáváme se souvislým 

vypravováním. Jde o jakýsi epos či novelu, 

dramatický příběh, je to didaktická próza 

vysoké umělecké hodnoty a s dramatickým 

nábojem. V neposlušném proroku Jonášovi 

můžeme spatřovat kritickou personifikaci 

izraelského národa. Kniha zpracovává velmi 

staré prorocké motivy, myšlenky a výrazy si 

půjčuje z Jeremiáše a Ezechiela, ze Žalmů, 

jazyk je pozdní. Exegeté se přiklánějí k tomu, 

 

 

že tuto knihu pravděpodobně sepsal jeden 

autor.  

Hlavní postavou je prorok ze severního Izraele 

z 8. stol. př. Kr., kdy vládl král Jeroboám II. 

(srov. 2Kr 14,25 - syn Amítaje, prorok z Gat-

cheferu (severně od Nazaretu)). Dnešní 

podoba textu je z 5. stol. př. Kr. (po návratu 

z vyhnanství), až po zániku Ninive (r. 612 př. 

Kr.). Jméno Jonáš se odvozuje od „holubice". 

V Písmu má holubice pozitivní i negativní 

význam (Noe - nositelka dobrých zpráv, Ozeáš 

- symbol nerozumu a nestálosti) a také 

posvátný pták bohyně Ištar, která byla 

ochránkyní Ninive, dle prof. Hellera - „Ten, 

kdo utiskuje".  

V knize se setkáme s tématy Boží záchrany: 

námořníci, Jonáš, Ninive. S pokáním a Božím 

odpuštěním (Bůh si přeje obrácení člověka). 

Důležitým tématem je také univerzalismus, 

Bůh má zájem o celý svět, ukazuje na poslání 

Božího lidu uprostřed světa.  

 

Zrcadlová struktura knihy Jonáš 

kapitola 1 a 2 kapitola 3 a 4 
   

1   Slovo Hospodinovo Jonášovi (1,1)  
  Obsah Hospodinova slova (1,2)  

  (3,1) Slovo Hospodinovo Jonášovi  
  (3,2) Obsah Hospodinova slova  

1 

2   Jonášova reakce (1,3)    (3,3-4a) Jonášova reakce  2 

3   Hrozící katastrofa (1,4)  
  (moře, loď)  

  (3,4b) Hrozící katastrofa  
  (zkáza města)  

3 

4   Reakce na hrozící nebezpečí (1,5)  
  (námořníci, Jonáš)  

  (3,5) Reakce na hrozící nebezpečí  
  (obyvatelé Ninive)  

4 

5   Snaha vůdce odvrátit katastrofu (1,6)  
  (kapitán lodi)  

  Snaha vůdce odvrátit katastrofu (3,6-9)  
  (král Ninive)  

5 

6   Jednání ohrožených lidí a reakce  
  odpovědné osoby (1,7-15)  
  (námořníků a Jonáše)  
  vedoucí k odvrácení katastrofy (1,15c)  

  Jednání ohrožených lidí a reakce  
  odpovědné osoby (3,6-9)  
  (obyvatel Ninive a Hospodina)  
  vedoucí k odvrácení katastrofy  
  (3,10c-e)  

6 

7   Reakce na odvrácení katastrofy (1,16)  
  (námořníci)  

  Reakce na odvrácení katastrofy (4,1)  
  (Jonáš)  

7 

8   Hospodin a Jonáš (2,1-11)    (4,2-11) Hospodin a Jonáš  8 
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Kapitoly 1 a 2 se odehrávají na moři a na 

západě, kapitoly 3 a 4 pak na souši a na 

východě. Dvojdílná struktura může být 

i prokládaná: v první a třetí kapitole vystupují 

vedle Boha a Jonáše i pohané, v druhé a čtvrté 

kapitole jsou Bůh a Jonáš v intimním 

rozhovoru. Přesný střed a osu knihy pak tvoří 

verš 2,10: Jonášovo příznačné vyznání 

„záchrana patří Hospodinu", a to je i ústřední 

téma knihy.  

 

Jonášův žalm 
 

Jonášův žalm (v. 2,3-10) se liší od stylu celé 

knihy, jedná se o jiný literární druh, o děkovný 

žalm. Někteří tvrdí, že tento žalm byl ke knize 

připojen až dodatečně. Proti je například 

profesor Hejčl, který je přesvědčen, že žalm je 

původní, protože jinak by byl vložen až za 

verš 11. Má také pevné místo ve struktuře 

knihy (odpovídá první kapitole: hrozí 

ztroskotání x hrozí utonutí, modlitba 

k Hospodinu x modlitba k Hospodinu, 

Hospodinova reakce: záchrana před 

ztroskotáním x záchrana před utonutím, 

chvála Hospodinu x chvála Hospodinu. Použité 

citace a parafráze jsou typické pro celou 

knihu.  

 

Struktura úryvku  

I. Úvod: (2,1) Hospodin nechává Jonáše pohltit 

rybou. (Úvod a závěr - zarámování žalmu) 

II. Jonášův děkovný žalm (2,2-10) 

a) úvod žalmu (2,2) 

b) shrnutý obsah žalmu: soužení, Jonáš volal, 

Hospodin vyslyšel) - (2,3) 

c)         1. (2,4-5) - první výpověď (gradace 

výpovědí, smrtelné nebezpečí x Hospodin 

zachraňuje (zde ještě jen náznak, nepatrná 

jiskřička naděje) 

            2. (2,6-7) - druhá výpověď (smrtelné 

nebezpečí x Hospodin zachraňuje) 

            3. (2,8-10) - třetí výpověď (smrtelné 

nebezpečí x Hospodin zachraňuje a Jonáš plně 

pochopí) 

III. Závěr: (2,11) Hospodin Jonáše zachraňuje 

z ryby.  

 

 
 

Výklad textu  

Jeden z možných výkladů: Jonáš = holubice = 

izraelský národ, břicho ryby = babylonské 

zajetí, pokání lidu - vyvržení z ryby, konec 

vyhnanství.  

 
1 Hospodin však nastrojil velikou rybu, aby 

Jonáše pohltila. Jonáš byl v útrobách ryby tři 

dny a tři noci.  

[Poznámka: zeleně je uváděn ekumenický 

překlad.]  

Jahve poslal velkou rybu, aby Jonáše pohltila. 

Jonáš zůstal v útrobách ryby tři dny a tři noci. 

[Poznámka: modře je psán překlad 

Jeruzalémské bible.]  

 

Zarámování žalmu úvodem a závěrem (verš 1 

a 11).  

V Mt 12, 40 se mluví o proroku Jonášovi a jeho 

pobyt v rybě je zde představen jako předobraz 

Kristova pobytu v hrobě.  

Při výkladu tohoto verše byly vedeny rozsáhlé 

polemiky o rybě, či mořském netvorovi 

a mnozí se rybu snažili konkrétněji 

identifikovat. To však není podstatné. Důležitý 

je výraz „velká", který ukazuje na Hospodinovu 

moc, protože ho poslouchá „velká" ryba. Výraz 

„velký, velká" je v knize použit v tomto 

kontextu vícekrát.  

První verš není Božím trestem pro Jonáše, ale 

jedná se o počátek spásy Jonáše.  
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2 I modlil se v útrobách ryby k Hospodinu, 

svému Bohu. Řekl:  

Z útrob ryby se modlil k Jahvovi, svému Bohu. 

Řekl:  

 

Úvod k žalmu. K písni díků za vysvobození 

z nebezpečí utonutí.   

 
3 „V soužení jsem volal k Hospodinu, on mi 

odpověděl. Z lůna podsvětí jsem volal 

o pomoc a vyslyšels mě.  

Z tísně, v níž jsem byl, jsem křičel k Jahvovi 

a on mi odpověděl; z lůna šeolu jsem zavolal, 

slyšel jsi můj hlas.  

 

Zde se podává obsah žalmu. Možný výklad: 

Pohlcení rybou pokládá Jonáš za počátek 

spásy, za vysvobození z nebezpečí utonutí - 

hrůzy, které popisuje, zažil předtím, než ho 

polkla ryba!  

„Z lůna podsvětí" - ve vlnách hrozila Jonášovi 

neodvratná smrt, že se už viděl v podsvětí, 

v šéolu. Podsvětí je přirovnáváno 

(personifikováno) k ženské bytosti, která má 

lůno (jinde tlama, chřtán) - ne lůno ryby! - viz 

příklady v Prorocích a Žalmech.  

Podobnost s Ž 120,1 (K Hospodinu v soužení 

jsem volal, on mi odpověděl.), s Ž 130,1 

(Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine), 

s Pl 3,55 (Vzýval jsem tvé jméno, Hospodine, 

z nejhlubší jámy.). Autor Jonášovy písně znal 

žalmy a často se modlíval.  
   
4 Vhodil jsi mě do hlubin, do srdce moře, 

obklíčil mě proud, všechny tvé příboje, tvá 

vlnobití se přese mne převalily.  

Vrhl jsi mě do hlubin, doprostřed moře, 

a obklopil mě příval. Všechny tvé vlny, tvé 

dmoucí se vlny se přese mne přelily.   

 

„Vhodil si mě" - rukama námořníků.  

Moře - obraz chaosu, hájemství smrti, nepřítel 

Boha. Hlubina - smrtelná nehybnost, nic není 

na dosah, proud - nese člověka a ten se 

nemůže ubránit, vlny ze všech stran - chaos.  

„Tvé, tvá" - Hospodin vládne nad mořem, 

chaosem i šeolem.  

Podobnost s Ž 42,8 (Propastná tůně na tůni 

volá v hukotu peřejí tvých, všechny tvé 

příboje, tvá vlnobití se přese mne valí.)  

 
5 A já jsem si řekl: Jsem zapuzen, nechceš mě 

už vidět. Tak rád bych však zase hleděl na 

tvůj svatý chrám!  

A já jsem říkal: Jsem odvržen, už nejsem před 

tvýma očima. Jak jen budu ještě pohlížet na 

tvůj svatý Chrám?   

 

Jonáš je opuštěn Bohem, s lítostí touží uctít 

Hospodina v jeruzalémském chrámu - mrtví se 

nemohou těšit na setkání s Bohem 

v jeruzalémském chrámě.  

Ž 31,23 (A já jsem ukvapeně řekl: „Jsem 

zapuzen, nechceš mě už vidět." Avšak vyslyšel 

jsi moje prosby, když jsem k tobě o pomoc 

volal.)  

 
6 Zachvátily mě vody, propastná tůň mě 

obklíčila, chaluhy mi ovinuly hlavu.  

Vody kolem dokola mi vystoupily až k hrdlu, 

obklíčila mě propast. Kol hlavy se mi ovinula 

chaluha.   

 

Ž 18,5 (Ovinuly mě provazy smrti, zachvátily 

mě dravé proudy Ničemníka.)  

 
7 Sestoupil jsem ke kořenům horstev, závory 

země se za mnou zavřely navěky. Tys však 

vyvedl můj život z jámy, Hospodine, můj 

Bože!  

Ke kořenům hor jsem sestoupil, do země, 

v níž jsem byl navždy zavřen na závoru. Ale ty 

jsi opět z jámy můj život vyzvedl, Jahve, můj 

Bože.   

 

„Kořeny hor" - dobová představa mořského 

dna, na kterém spočívá země.  

Ž 30,4 (Vyvedl jsi mě z podsvětí, Hospodine, 

zachovals mě při životě, abych nesestoupil 

v jámu.), Ž 16,10 (Neboť podsvětí mě 
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neponecháš, nedopustíš, aby se tvůj věrný octl 

v jámě.).  

 
8 Když jsem byl v duši tak skleslý, Hospodina 

jsem si připomínal; má modlitba vešla k tobě 

ve tvůj svatý chrám.  

Jak tak ve mně umdlévala duše, vzpomněl 

jsem si na Jahva a má modlitba šla až k tobě 

do tvého svatého Chrámu.   

 

Podruhé chrám. Duše x tělo.  

 
9 Ti, kdo se šalebných přeludů drží, 

o milosrdenství se připravují.  

Ti, kdo slouží klamným marnostem, se sami 

připravují o milost.   

 

Bůh je připraven člověka zachránit a je jen na 

člověku zda spásu přijme či odmítne. Žádná 

modla nevysvobodí z jisté smrti, jen Hospodin.  

Zde se nejedná o příkaz, odsouzení - jen 

o konstatování.  

 
10 Já ti však s díkůvzdáním přinesu oběť; co 

jsem slíbil, splním. U Hospodina je spása!  

Já ti za zvuku chvalozpěvů budu přinášet 

oběti. Slib, jejž jsem učinil, splním. Od Jahva 

přichází spása.   

 

U Hospodina je spása, Spása patří Hospodinu. 

Vyznání tvoří přesně střed knihy Jonáš.  

Ž 22,26 (Od tebe mi chvála ve velikém 

shromáždění. Své sliby splním před těmi, kdo 

se ho bojí.), Ž 3,9 (V Hospodinu je spása. 

S tvým lidem je tvoje požehnání! -Sela-).  

 
11 I rozkázal Hospodin rybě, a vyvrhla Jonáše 

na pevninu. 

Jahve přikázal rybě a ta Jonáše vyvrhla na 

břeh.  

 

Hospodina poslouchá moře, bouře, vítr i ryba.  

 

  

Teologické poselství  

U Hospodina je spása. Bůh je stále připraven 

nás zachránit, záleží jen na našem postoji.  

   

Poselství pro dnešní dobu  

Prorok Jeremiáš varuje před zkázou chrámu 

a babylonským zajetím. Nabízí lidem 

Hospodinovu záchranu: musí se podrobit 

Babylónu a tak si zachrání holý život. Oni 

nechápou - zdá se jim to žalostně málo - 

uchovat jen svůj holý život.  

Naopak Jonáš pochopí Boží nabídku, je 

zachráněn před utopením, ale uvězněn v břiše 

ryby - přesto děkuje Bohu za záchranu, 

protože ví, že jeho spása započala.  

My dnes chceme všechno a hned. Bohatství, 

štěstí, lásku, krásu, zdraví. Jsme často 

nespokojeni se svým aktuálním stavem 

a stěžujeme si. Ale může být hůře - vody nám 

mohou dostoupit až k hrdlu.  

Někdy musíme zažít hroznou zkušenost, 

abychom Bohu otevřeli srdce dokořán 

a uvědomili si, že On je naší jedinou nadějí 

a spásou.  

Luboš Bližňák 
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Komiks: Jan Amos Komenský – pokračování z minulého čísla 
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Komiks: Jan Amos Komenský 
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