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Druhý čs. ministr školství 
 

Josef Šusta (1874–1945) působil v letech 1920–1921 jako ministr 

školství a národní osvěty v úřednické vládě Jana Černého. 

Byl významný český historik, spisovatel a politik. Patřil vedle 

historika Josefa Pekaře k předním žákům tzv. Gollovy školy. 

Vynikal znalostmi v oblasti světových a hospodářských dějin i dějin 

umění, k oblastem jeho zájmu patřil český vrcholný středověk, 

reformace nebo moderní evropské politické dějiny. Za druhé 

světové války byl prezidentem České akademie věd a umění, pro 

přijetí této složité úlohy byl po válce obviněn z kolaborace a svůj 

život proto ukončil sebevraždou. 
 

 
 

Jeden z posledních dopisů před smrtí napsal Josef Šusta 

tehdejšímu ministrovi školství a národní osvěty Zdeňku 

Nejedlému: „Před odchodem ze života, obracím se k Vám 

s prosbou, k níž mne vede důvěra ve Vaše ušlechtilé cítění 

a pochopení. Ohrožen úplným rozvratem duševních sil volím 

dobrovolnou smrt a můžete v tom rozhodnutí viděti i pokus 

o odčinění slabosti, které jsem snad podlehl v těžké válečné době. 

Ujišťuji Vás však s plnou odpovědností toho, který stojí před 

prahem věčnosti, že cokoliv jsem tu učinil, vše se stalo nejen pod 

neodolatelným tlakem hrubého násilí, nýbrž také z přesvědčení, že 

tím mohu aspoň trochu zachraňovati naši inteligenci před úplným 

vyhubením, které jí podle mého přesvědčení hrozilo zcela podle 

vzoru Polska. Jednal jsem v domnění, že nemohu činiti jinak před 

svým svědomím na zodpovědném místě, na něž mne krutý osud 

postavil. Mýlil-li jsem se v tom, splácím svým dobrovolným 

odchodem svůj dluh, a prosím Vás, pane ministře, abyste mi uvěřil 

a vzal, pokud Vám bude lze, v tom smyslu v laskavou ochranu moji 

těžce stiženou rodinu i památku mého vědeckého díla, jež bylo cele 

zasvěceno službě vlasti.“  
 

Zdroj: https://temata.rozhlas.cz/prvorepublikove-dejepisectvi-u-

mikrofonu-8093532/2 

Angelina Brahinets, Vojtěch 

Janíček, Matylda Lou Pešková, 

Jaroslav Khayarov, Ondřej 

Klimeš, Alexandr Košťál, Gabriel 

Košťál, Tomáš Šillar, Vojtěch 

Kovaříček, Kateřina Ležanská, 

Anna Sochorová, Ivan Vdovenko, 

Polina Loyan, Luboš Bližňák 
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 Jak vznikl jediný český svátek uznávaný světem? 
Mezinárodní den studentstva 

 

 
 

17. listopad 1939 

Je pro nás velmi důležité připomínat si datum 

17. listopadu 1939. V jaké době a v jakém stavu se 

v roce 1939 nacházeli občané v Československu? 

Byli jsme zhruba rok po Mnichovu 1938 - 

nejtragičtějším okamžiku našich novodobých 

dějin. Lidé byli plni zklamání, frustrace, deziluze, 

na povrch vystupovaly ty nejhorší lidské vlastnosti 

- podlost, zbabělost, udavačství, aktivní 

kolaborace s nepřítelem, hledání viníků a obětních 

beránků. Naštěstí těchto lidí byla pramalá menšina 

- odhaduje se asi 5 % populace - reprezentovaní 

kolaboranty typu Emanuela Moravce, Rudolfa 

Berana a dalších. 

Právě v této době, navzdory perzekucím a hrozbě 

vězení nebo trestu smrti, se objevily ty neskvělejší 

vlastnosti našich lidí, kteří se nedali zlomit, 

nesmířili se s danou situací, a hlavně s německou 

okupací.  

Protesty proti nacistické okupaci dne 28. října 

1939 v Protektorátu Čechy a Morava se proměnily 

v mohutnou národní demonstraci, která se vedle 
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odporu polského lidu stala nejmasovějším 

protinacistickým činem v tehdejší Evropě. V Praze 

vystoupilo proti okupační moci na 100 000 

demonstrantů. A do ulic vyšli obyvatelé v celém 

protektorátu. Během demonstrací došlo ke 

střetům s nacisty, kteří neváhali použít střelných 

zbraní. Demonstrace si vyžádala nejednu oběť. 

V Praze byl zastřelen dělník Václav Sedláček 

a těžce zraněno bylo dalších 15 účastníků 

demonstrace. Mezi nimi i student Jan Opletal. 

 
Jan Opletal dne 11. listopadu 1939 zemřel a další 

protesty nastaly na jeho pohřbu dne 15. 11. 1939. 

Němci měli strach, že jim situace přeroste přes 

hlavu, proto se dne 17. 11. 1939 rozhodli jednat. 

Uzavření českých vysokých škol 17. listopadu 1939 

proběhlo na základě vyhlášky říšského protektora 

Konstantina von Neuratha, která měla uzavřít 

české vysoké školy na dobu tří let. Záminkou pro 

nacistické represe byla série podzimních 

studentských demonstrací proti nacistické 

okupaci, která vyvrcholila během pohřbu studenta 

medicíny Jana Opletala. 

 
Krátce před půlnocí 16. listopadu obsadily 

vysokoškolské koleje v Praze, Příbrami a Brně 

jednotky německé Ordnungspolizei a SS, které 

zatýkaly studenty a příslušníky pedagogického 

sboru. Ještě v noci bylo v ruzyňských kasárnách 

zastřeleno devět představitelů studentských 

spolků. V následujících dnech bylo 1 200 studentů 

transportováno do koncentračního tábora 

Sachsenhausen. 

Dne 17. listopadu 1941, dva roky od události, byl 

v Londýně vyhlášen Mezinárodní den studentstva.  

 

17. listopad 1989 

17. listopadu 1989 se konala povolená 

demonstrace k padesátému výročí uzavření 

českých vysokých škol. Po jejím oficiálním 

ukončení se velká část demonstrantů vydala na 

pochod do centra města, aby projevila nesouhlas 

s tehdejším komunistickým režimem. 

Policie demonstranty postupně obklíčila na 

Národní třídě a surově je zbila, což odstartovalo 

tzv. sametovou revoluci, která vedla k pádu 

komunistického režimu. Sametovou revolucí je 

toto období nazýváno proto, že kromě událostí 

právě ze 17. listopadu nebyla revoluce provázena 

násilím a během změny režimu nikdo nezemřel. 

 
V dnešní době slavíme 17. listopad jako Den boje 

za svobodu a demokracii a Mezinárodní den 

studentstva. 
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Listina základních práv a svobod  
 

Listina základních práv a svobod je součást 

ústavního pořádku České republiky. Listina je 

uceleným ústavním dokumentem, který zakotvil 

tradiční demokratická práva a svobody. Listina 

vycházela především z Všeobecné deklarace 

lidských práv z roku 1948, Mezinárodního paktu 

o občanských a politických právech (1966), 

Mezinárodního paktu o ekonomických, sociálních 

a kulturních právech (1966), Evropské konvence 

o ochraně práv člověka a základních svobodách 

(1950), Evropské sociální charty, ale také 

z československé ústavy z roku 1920 a rakouské 

ústavní úpravy z roku 1867. Listina má 44 článků 

členěných do šesti hlav. Hlava první garantuje 

některá práva, hlava druhá obsahuje katalog 

základních lidských práv a svobod, hlava třetí 

upravuje práva národnostních menšin, hlava 

čtvrtá hospodářská, sociální a kulturní práva, hlava 

pátá se zabývá právem na soudní a jinou právní 

ochranu, hlava šestá pak upravuje společná 

ustanovení. 
 

 
 

Některá ustanovení z Listiny základních lidských 

práv a svobod: 

Článek 1 

Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti 

i v právech. Základní práva a svobody jsou 

nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné 

a nezrušitelné. 

Článek 2 

(1) Stát je založen na demokratických hodnotách 

a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na 

náboženské vyznání. 

Článek 3 

(1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez 

rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry 

a náboženství, politického či jiného smýšlení, 

národního nebo sociálního původu, příslušnosti 

k národnostní nebo etnické menšině, majetku, 

rodu nebo jiného postavení. 

Článek 6 

(1) Každý má právo na život. Lidský život je hoden 

ochrany již před narozením. 

Článek 10 

(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho 

lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst 

a chráněno jeho jméno. 

Článek 15 

(1) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského 

vyznání je zaručena.  

Článek 17 

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou 

zaručeny. 

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, 

písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, 

jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat 

ideje a informace bez ohledu na hranice státu. 

(3) Cenzura je nepřípustná. 

Článek 23 

Občané mají právo postavit se na odpor proti 

každému, kdo by odstraňoval demokratický řád 

lidských práv a základních svobod, založený 

Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné 

použití zákonných prostředků jsou znemožněny. 

Článek 40 

(1) Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné 

činy.  

 
Kompletní znění dokumentu: 

https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html

https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html
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Několik známých citátů o svobodě 
 

„Bez svobody život nevoní, ale spíš páchne. Když 

není svoboda pohybu, to se dá ještě přežít, i když 

i to je nenormální. Ale když někdo chce brát 

člověku svobodu myšlení, tak to je tragédie.“  

  Rudolf Hrušínský 

 

 
 

„Nic není důležitější než svoboda.“  

Ernest Hemingway 

 

„Svoboda znamená zodpovědnost. To je důvod, 

proč se jí většina lidí bojí.“  

George Bernard Shaw 

  

„Podstatou člověka je svoboda.“  

Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

  

 
 

„Znám jen jednu svobodu, a tou je svoboda mysli.“ 

Antoine de Saint-Exupéry 

 

 
 

„Komu nevadí ztráta svobody, zříká se svého 

lidství a také práv i povinností. Protože svoboda 

jsou i povinnosti.“  

Rudolf Hrušínský 

 

„Ve svobodném státě musí být svoboda řeči 

a svoboda myšlení.“  

Tranquillus Gaius Suetonius 
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„Jestliže svoboda slova vůbec něco znamená, 

potom je to právo říkat lidem to, co nechtějí 

slyšet.“  

George Orwell 

 

 
 

 „Svoboda pro vlky často znamenala smrt pro 

ovce.“  

Isaiah Berlin 

 

„Všichni jsou pro svobodu slova. Téměř není dne, 

ve kterém by nebyla opěvována. Někteří lidé si to 

ale vykládají tak, že právě oni mohou říkat, co 

chtějí, ale když kdokoli jiný proti nim cokoli řekne, 

je to nehoráznost.“  

Winston Churchill 

  

 

„Svoboda je právo žít, jak si přejeme.“  

Epiktétos 

 

„Svoboda nabývá své plné hodnoty teprve přijetím 

pravdy. Ve světě bez pravdy ztrácí svoboda svůj 

základ a člověk je vystaven síle vášní a otevřených 

nebo skrytých podmíněností.“  

Jan Pavel II. 

 

 
 

„Ti, kteří si myslí, že za ně svobodu vybojují jiní, si 

ji možná ani nezaslouží.“  

Milan Rastislav Štefánik 

 

„Svoboda tvé pěsti končí na špičce mého nosu.“  

John Locke 

 

 
 

„Vlast nemůže existovat bez svobody, svoboda bez 

ctnosti a ctnost bez občanů.“  

Jean Jacques Rousseau



S t r á n k a  | 8 

 

Několik známých citátů o demokracii 
 

 
  

„Demokracie pravá spočívá v mravnosti.“  

Tomáš Garrigue Masaryk 

 

„Demokracie není pouze politický systém, stojí 

nejen na existenci ryze politických struktur, nýbrž 

také na jisté kultuře komunikace, kvalitě vztahů 

mezi lidmi a lidskými skupinami; může přežít jen 

v určité „morální hemisféře“ sdílených základních 

etických hodnot.“  

Tomáš Halík 

 

„Tak jako nebudu otrokem, nebudu ani 

otrokářem. To je moje představa demokracie.“  

 Abraham Lincoln 

 

 
 

„Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké 

ty demokraty.“  

Tomáš Garrigue Masaryk 

  

„Demokracie je hledáním minima povinností 

a maxima svobody.“  

Václav Bělohradský 

 

„Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, 

kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, 

zatím co těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje 

téměř vše.“  

Václav Havel 

 

„Národ, který málo čte, málo ví. Národ, který málo 

ví, přijímá špatná rozhodnutí – doma, v obchodě, 

u soudu, u volební urny. Nevzdělaná většina může 

přehlasovat vzdělanou menšinu – to je velice 

nebezpečný aspekt demokracie!“  

Jim Trelease 

 

 
 

„Jaký rozdíl to má pro mrtvé, osiřelé a bez střechy 

nad hlavou, že šílená zkáza je činěna jménem 

totalitarismu či ve svatém jménu svobody 

a demokracie?“  

Mahátma Gándhí 
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„Demokracie je shodou v různosti. Na rozdíl od 

diktatur nepovažuje jiné mínění za cosi, co je třeba 

odstranit. Na tom jsme se už v podstatě dohodli. 

Méně shody je v pochopení, že i demokracie je 

současně vládou, že není bezvládím či arénou 

sobců a moralistů.“                                  Václav Klaus 

 

 „Vůbec na školu, na výchovu a na vyučování by se 

mělo mnohem více myslet… a taky dávat mnohem 

víc prostředků než dosud. Vývoj školy, v tom je 

vývoj demokracie.“  

Tomáš Garrigue Masaryk 

 
 „Demokracie se může lehce stát vládou 

darebáků.“ 

Edmund Burke 

 
„Demokracie je nesmyslný systém ve chvíli, když 

není občan. Demokracie pro poddané je na prd.“ 

Karel Kryl 

 
„Dějiny učí, že demokracie bez hodnot se snadno 

promění ve zjevnou nebo kamuflovanou totalitu.“ 

Jan Pavel II. 

 

Foto: Karolína Mičová, 8. B 
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Padlí, kteří žijí  
V rychlé reakci na události ze dne 28. října 1939, kdy 

byl mimo jiné zraněn Jan Opletal, napsal vydavatel 

ilegálního časopisu Vojtěch Preissig následující článek. 
 

My nejsme otroky, kteří mlčí. I když nám loupežník 

vzal svobodné slovo, nemlčíme. Vzal nám právo, 

abychom sami o sobě rozhodli. Ale my jsme přece 

ukázali, že nejsme zastrašeni do té míry, abychom 

ze strachu mlčeli. Náš slavný 28. říjen 1939, druhý 

revoluční říjen naší republiky, slavený všemi 

věrnými Čechoslováky právě v den, kdy naše 

demokratická republika slavila jednadvacáté 

narozeniny, byl plebiscitem celého národa. Toho 

dne nebylo v ulicích Čecha, který by neprojevil 

viditelným způsobem své vyznání víry. 

 

 
 

V sobotu jsme provedli slavné hlasování pro 

svobodu. Všichni ji máme v srdcích a všichni 

i chceme. Říše se u nás neodvážila udělat plebiscit, 

lidové hlasování. My jsme jej provedli sami. 

A Praha i jiná města ukázala, kam nás táhne srdce 

a kam musíme nakonec dojít. 

Němci, znervóznělí takovým projevem síly a víry, 

začali střílet. V sobotu jsme měli první padlé, ubité 

kulemi v ulicích Prahy i jiných měst. První bojovníci 

v nové při o pravdu a o svobodu položili svůj život. 

Nevíme ani, kolik jich bylo. V ulicích Prahy snad 

padlo 20 lidí, snad víc. Ale neskonale víc jich bylo 

zavlečeno Hitlerovými pochopy a ubito. 

Nemůžeme spočíst všechny padlé své první bitvy.  

 

Snad nikdy nezvíme přesný počet. Víme jen jedno: 

Všichni ti mrtví ze soboty a neděle – všichni žijí. 

Vzali jsme na sebe jejich odkaz, v nás dál bijí jejich 

srdce, v nás dále koluje jejich statečná krev. 

Dovedli položit život pro pravdu a spravedlnost. 

Národ jim toho nezapomene. 
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Bratři, každý, kdož z vás padl, desetkrát oslaví své 

zmrtvýchvstání v nás všech. Vy jste dali signál, 

krvavé znamení, největší oběť na oltář. Vaše krev 

v nás, v našich myslích, v našich srdcích nikdy 

neoschne, my půjdeme s vaším obrazem v mysli 

dopředu, my ve vašem jménu zvítězíme. 

A vám ostatním, kteří jste v žalářích, 

v koncentračních táborech, vám, kdož jste 

spoutáni na těle, ale silni v duši, vzkazujeme svůj 

revoluční československý pozdrav. Zabíjejí nás, 

utloukají nás, mučí nás, ale nemohou nás vyhladit 

ze světa a nemohou nám zabránit, abychom po 

každé ráně nevstali silnější a statečnější. Bratři, ať 

jste kdekoliv, vytrvejte! Blaze každému, kdož na 

pravdě sejde. Revoluční chorál husitů nám zní, zas 

bojujeme za Boží zákon na zemi, zas máme pravdu 

na štítě, a půjdeme bratr vedle bratra do všech 

útoků a bojů tak dlouho, dokud pravda znovu 

nepovstane a nebude vládnouti a vítěziti v této 

zemi. 

Vy, mrtví bratři, padlí při hlásání svobody, jdete 

s námi do všech příštích bitev, vámi a ve vás je 

silná naše korouhev, vy nás zavazujete ke 

konečnému vítězství. Nepadli jste nadarmo, jako 

nikdo z nás nepadne. Vstanete všichni v den, kdy 

oslavíme příchod svobody, a mrtví tělem, živí 

duchem, půjdete se svým národem jako jeho první 

hrdinové do všech příštích radostných dnů.“ 

 

KROPÁČ, František a LOUDA, Vlastimil. Persekuce 

českého studentstva za okupace: 28. říjen 1939: 

německý útok na české vysokoškoláky: uzavření 

českých vysokých škol. Praha: Orbis, 1945. 155-[I] 

s. Dokumenty doby. Řada I; Sv. 2. Str. 53.  

 

 

 
 

 
  

 

4x grafika Vojtěcha Preissiga 
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Souostroví Gulag 
 

Kniha podává otřesné svědectví o bezpráví, 

kterého se sovětský režim dopustil na svých 

občanech za prvních 40 let své existence. 

Umělecky a filozoficky strhující mozaika lidských 

osudů je rozdělena do několika částí, které 

sugestivně přibližují mechanismus moci, zatýkání 

a přesun vězňů do východosibiřských internačních 

táborů, organizaci, fungování a smysl těchto 

táborů, jejich vliv na život odsouzených, pokusy 

o odpor, útěky a vyhnanství po odpykání trestu. 

Osobním utrpením zaplacená zkušenost je 

čtenářům prezentována jako naléhavé varování 

před totalitními režimy. 

 

 
 

Ukázka 
A jak to bývalo, ukáže nám obrázek z oněch let. 

Koná se (v Moskevské oblasti) okresní konference 

strany. Řídí ji nový tajemník okresního výboru; 

jeho předchůdce byl nedávno zatčen. Ke konci 

konference se schválí prohlášení oddanosti 

soudruhu Stalinovi. Všichni samozřejmě vstanou 

(i během konference všichni vyskakovali při 

každém vyslovení jeho jména). V malém sále hřmí 

„bouřlivý potlesk, přecházející v ovace“. Tři 

minuty, čtyři minuty, pět minut, a on je pořád  
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ještě bouřlivý a pořád ještě přechází v ovace. Ale 

dlaně už bolí. Zvednuté ruce už umdlévají. Starší 

lidé už lapají po dechu. A už to začíná být 

nesnesitelně hloupé i pro ty, kteří Stalina upřímně 

zbožňují. Ale kdo se první odváží přestat? Mohl by 

to udělat tajemník okresního výboru, který stojí na 

tribuně a právě dočetl onu zdravici. On je ale nový, 

je tu místo zatčeného, a sám se bojí! Vždyť tu 

v sále stojí a tleskají enkávédisti, a ti dávají pozor, 

kdo první přestane!… A potlesk v neznámém 

malém sále pokračuje, aniž o něm velký vůdce ví, 

a trvá už 6 minut, 7 minut, 8 minut… Jsou zničeni! 

Jsou ztraceni! Už se nemohou zastavit, dokud 

nepadnou s puklým srdcem! Ještě tak vzadu v sále, 

v mačkanici, může to člověk aspoň trochu 

ošvindlovat, plácat řidčeji, ne tak silně, ne tak 

zuřivě – ale v předsednictvu, všem na očích? 

Ředitel místní papírny, samostatný silný člověk, 

stojí v předsednictvu, dávno už pochopil všechnu 

lživost, bezvýchodnost situace, a tleská! – Devátou 

minutu! Desátou! Dívá se toužebně na tajemníka, 

ale ten se neodváží přestat. Šílenství! Hromadné 

šílenství! Představitelé okresu pokukují jeden po 

druhém se slabou nadějí, ale v tvářích mají 

nadšení, a tak budou tleskat, dokud nepadnou, 

dokud je nezačnou vynášet na nosítkách! A ani 

pak zbylí nepřestanou… Ředitel papírny vezme na 

sebe v jedenácté minutě úřední výraz a sedne si 

na své místo v předsednictvu. 

Jaký zázrak! Kam se podělo všeobecné, 

nezadržitelné, nepopsatelné nadšení? 

Všichni jako na povel rázem přestanou a sednou 

si. Jsou zachráněni! Veverku konečně napadlo 

vyskočit z kola… 

Takhle ale také poznají osobnosti. A takhle je 

odstraňují: Ještě v noci je ředitel továrny zatčen. 

Snadno mu za úplně jinou věc napaří deset let. Ale 

po podepsání závěrečného protokolu mu 

vyšetřovatel připomene: 

„A nikdy nepřestávejte tleskat jako první!“ (Ale jak 

tedy? Jak tedy máme přestat?) 

 

 
 

SOLŽENICYN, Aleksandr Isajevič. Souostroví Gulag: 

1918-1956: pokus o umělecké pojednání. 2., upr. 

vyd., V OK Centru a v ČSFR 1. Praha: OK Centrum, 

1990. 3 sv. ISBN 80-900270-0-8. Str. 34. 
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451 stupňů Fahrenheita 
 

Ústředním motivem knihy je nečekaná vzpoura 

jednoho příslušníka organizace likvidátorů knih, 

považovaných za nebezpečný prostředek 

povzbuzující samostatné myšlení a tím i nesouhlas 

se současným stavem společnosti. Hrdina, jehož 

úkolem je pálení posledních zbytků knih v této 

odlidštěné civilizaci, pochopí jejich sílu a proti 

zákonům společnosti se proviní tím, že čte, místo 

aby knihy ničil. Je pronásledován a po 

fantasmagorické honičce městem se mu podaří 

uniknout a připojit se k podobným štvancům, 

bloudícím krajem jako zapovězení nositelé kultury 

a lidskosti. Příběh končí úplnou zkázou města 

a perspektivou nového obrození lidstva. 

 

 
 

Ukázka 
Žena klečela mezi knihami, hladila jejich 

promočené kožené a lepenkové vazby, hmatem 

četla pozlacené názvy a její oči přitom žalobně 

hleděly na Montaga.  

„Moje knihy nikdy nedostanete,“ řekla.  

„Víte, jak zní zákon,“ pravil Beatty. „Kam jste dala 

rozum? Mezi těmi knihami nenajdete ani dvě, 

které by si neodporovaly. Celá léta jste se tu 

zavírala s učiněnou babylónskou věží. Zbavte se 

toho konečně! Lidé z těch knih nikdy nežili. Tak 

pojďte!“  

Zavrtěla hlavou.  

„Celý dům shoří,“ řekl Beatty.  

 

 
 

Muži nejistě kráčeli ke dveřím. Ohlíželi se po 

Montagovi, který stál blízko té ženy.  

„Přece ji tady nenecháte!“ protestoval.  

„Když nechce jít —“  

„Tak ji k tomu přinuťte!“  

Beatty zdvihl ruku, v níž skrýval zapalovač. 

„Musíme se vrátit na strážnici včas. A pak, tihle 
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fanatici se vždycky pokoušejí o sebevraždu, jsou 

všichni stejní, to už známe.“  

Montag vzal ženu za ruku.  

„Můžete jít se mnou.“  

„Nepůjdu,“ odpověděla, „ale jste hodný. Děkuji 

vám.“  

„Počítám do deseti,“ řekl Beatty. „Jedna. Dva.“  

„Odejděte, prosím vás,“ řekl Montag.  

„Tři. Čtyři.“  

„Tak pojďte.“  

Montag se pokusil ženu odvléct. Žena klidně 

odpověděla:  

„Chci zůstat tady.“  

„Pět. Šest.“  

„S tím počítáním můžete přestat,“ řekla. 

Pootevřela pěst jedné ruky, v dlani jí ležel jediný  

nepatrný předmět.  

Obyčejná zápalka.  

Ten pohled vyhnal muže ven a pryč od domu. 

Kapitán Beatty pozpátku zvolna couval 

z domovních dveří, aby se nezesměšnil, jeho 

růžový obličej žhnul a leskl se odrazem tisíce 

požárů a nočních vzrušení. Bože, napadlo 

Montaga, je to tak! Poplach je vždycky jenom 

v noci. Nikdy ve dne. Snad proto, že oheň v noci 

vypadá působivěji? Že je barvitější, že je to lepší 

podívaná? Na růžovém obličeji Beattyho se ve 

dveřích objevil náznak strachu. Ženina ruka 

křečovitě škubla zápalkou. Kolem ní houstly 

petrolejové výpary. Montag cítil, jak mu ukrytá 

kniha buší na hrudi jako srdce.  

„Běžte,“ řekla žena a Montag cítil, že prchá pryč 

a pryč ze dveří, za Beattym, po schodech dolů, 

přes trávník, po němž se vinula stružka petroleje 

jako stopa zlého slimáka. Žena stála nehybně 

u vchodu, kam je přišla tiše přeměřit očima, 

a svým klidem jako by je proklínala. Beatty stiskl 

prsty, aby zapálil petrolej. Pozdě. Montag zalapal 

po vzduchu. S nesmírným pohrdáním, které je 

všechny obsáhlo, natáhla ta žena ruku ze dveří 

a škrtla sirkou o zábradlí. Lidé vybíhali z domů 

a hnali se ulicí. 

 

 
 

BRADBURY, Ray. 451 stupňů Fahrenheita. Překlad 

Jarmila Emmerová a Josef Škvorecký. 2. vydání 

v této podobě. V Praze: Kniha Zlin, 2022. 179 

stran. ISBN 978-80-7662-340-8. 
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1984 
 

Hlavním hrdinou příběhu je řadový úředník Winston 

Smith, žijící v roce 1984 ve fiktivní zemi zvané 

Oceánie. Zemi vládne velmi tvrdá diktatura v čele 

s tzv. Velkým bratrem, který má absolutní pravdu 

a nikdy nemění svá rozhodnutí. Winstonovou prací je 

sice upravování starých novin, aby vývoj událostí 

neustále korespondoval s měnícími se záměry Velkého 

Bratra, ale myšlenkám na minulost se nemůže ubránit. 

Postupně se snaží proniknout do minulosti své 

i Oceánie, potkává dívku Julii, do níž se zamiluje a s níž 

společně sní o svobodě. Brzy jsou však dopadeni 

ideopolicií, pro niž je každý projev svobodné lidské 

vůle ideozločinem proti Straně. Dodnes mrazí čtenáře 

plastický obraz země ovládané totalitní mocí, která 

vládne tak efektivně, že si lidé přestávají uvědomovat 

jiné možnosti, přestávají myslet. 

 

Ukázka 
Ministerstvo pravdy, v newspeaku Pramini 

(Newspeak byl úředním jazykem Oceánie. O její 

struktuře a etymologii viz Dodatek.), se děsivě 

lišilo od všech ostatních objektů v dohledu. Byla to 

obrovská stavba tvaru pyramidy ze zářivě bílého 

betonu, která se terasovitě vypínala do výšky 300 

metrů. Z místa, kde stál Winston, se dala na bílém 

průčelí přečíst ozdobným písmem vyvedená tři 

hesla Strany: 

VÁLKA JE MÍR 

SVOBODA JE OTROCTVÍ 

NEVĚDOMOST JE SÍLA 

Tvrdilo se, že Ministerstvo pravdy má tři tisíce 

místností nad úrovní země a tomu odpovídající 

prostory pod zemí. V Londýně byly ještě další tři 

budovy podobné vzhledem i velikostí. Okolní 

architekturu převyšovaly tak výrazně, že ze střech 

Sídliště vítězství je bylo vidět všechny čtyři. Sídlila 

v nich čtyři Ministerstva, do nichž byl rozdělen celý 

státní aparát: Ministerstvo pravdy, které 

spravovalo informace, zábavu, školství a umění. 

Ministerstvo míru, do jeho kompetence spadala 

válka. Ministerstvo lásky, které mělo na starosti  

 
 

právo a pořádek. A Ministerstvo hojnosti, které 

bylo odpovědné za hospodářské záležitosti. Jejich 

názvy v newspeaku zněly: Pramini, Mírmini, 

Lamini, Hojmini. 
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Ministerstvo lásky věru nahánělo hrůzu. Nemělo 

vůbec okna. Winston nikdy nebyl v budově 

Ministerstva lásky, ba ani na půl kilometru od ní. 

Bylo to místo, kam se nedalo vstoupit jinak než 

v oficiální záležitosti, a to pouze tak, že člověk 

musel proniknout zátarasy z ostnatého drátu, 

ocelovými dveřmi a územím skrytých kulometných 

hnízd. Dokonce i po ulicích vedoucích k vnějším 

ochranným zařízením se potulovali strážci 

s výrazem goril, v černých uniformách, ozbrojeni 

obušky, zavěšenými po boku. 

Winston se rázně otočil. Vyladil rysy v obličeji do 

výrazu pokojného optimismu, který bylo radno 

nasadit, když byl člověk obrácen tváří k obrazovce. 

Přešel z pokoje do malé kuchyňky. Tím, že odešel 

z Ministerstva v tuto denní dobu, obětoval svůj 

oběd v závodní jídelně. Uvědomil si, že v kuchyni 

nemá nic k jídlu kromě kusu tmavého chleba, 

který si musí nechat na zítřek k snídani. Vzal 

z poličky láhev bezbarvé tekutiny s jednoduchou 

bílou vinětou, na které stálo Gin vítězství. Vycházel 

z ní mdlý olejovitý pach, který připomínal čínskou 

rýžovou pálenku. Winston si nalil téměř plný šálek, 

dodal si odvahy a obrátil to do sebe naráz jako 

medicínu.  

Tvář mu okamžitě zrudla a z očí mu vytryskly slzy. 

To svinstvo připomínalo kyselinu dusičnou, a když 

je člověk spolkl, měl pocit, jako by ho někdo praštil 

vzadu po hlavě gumovým obuškem. 

V následujícím okamžiku však pálení v žaludku 

přešlo a svět začal vypadat veseleji. Vzal si 

cigaretu ze zmačkaného balíčku s nápisem 

Cigarety vítězství, ale neopatrně ji podržel svisle, 

takže tabák se vysypal na zem. S další cigaretou už 

pochodil lépe. Vrátil se do obývacího pokoje a sedl 

si ke stolu, který stál vlevo od obrazovky. Ze 

zásuvky vylovil pero, lahvičku inkoustu a tlustý 

prázdný sešit čtvrtkového formátu s červeným 

hřbetem a mramorovanými deskami. 

Chystal se psát deník. To nebylo protizákonné (nic 

nebylo nezákonné, protože žádné zákony už 

dávno neplatily), ale kdyby se na to přišlo, bylo 

celkem jisté, že by za to dostal trest smrti nebo 

aspoň pětadvacet let tábora nucených prací. 
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Ukázka 2 
Winstonovy nohy pod stolem sebou křečovitě 

škubaly. Nepohnul se ze svého místa, ale v duchu 

běžel, rychle běžel, byl v tom davu venku a jásal 

do ochraptění. Opět pohlédl na portrét Velkého 

bratra. Kolos, který dobyl světa! Skála, o niž se 

roztříštily asijské hordy! Napadlo ho, že ještě před 

deseti minutami - ano, před deseti minutami - měl 

v srdci nejistotu, protože uvažoval, zda zpráva 

z bojiště oznámí vítězství nebo porážku. 

Od prvního dne na Ministerstvu lásky se v něm 

mnoho změnilo, ale ke konečné, nevyhnutelné, 

uklidňující změně došlo až teď. 

Hlas z obrazovky stále ještě chrlil hlášení 

o zajatcích, válečné kořisti a vraždění, ale řev 

venku trochu ztichl. Číšníci se vraceli ke své práci. 

Jeden se blížil s lahví ginu. Winston ve svém 

blaženém snu ani nevěnoval pozornost tomu, že 

mu dolévá sklenici. Už neběžel, ani nejásal. Byl 

zase na Ministerstvu lásky, všechno bylo 

odpuštěno, duši měl bílou jako sníh. Stál před 

soudem, přiznával všechno a každého obviňoval. 

Šel bíle kachlíkovanou chodbou a měl pocit, že 

svítí slunce. Za ním kráčel ozbrojený dozorce. 

Dlouho očekávaná střela mu vnikala do mozku. 

Vzhlédl k té obrovské tváři. Čtyřicet let mu trvalo, 

než pochopil, jaký úsměv se skrývá pod černým 

knírem. Jaké kruté a zbytečné nedorozumění. Jak 

sveřepě a tvrdohlavě prchal před laskavou náručí!  

 

Dvě slzy, nasáklé ginem, mu stékaly ke kořeni 

nosu. Ale to bylo v pořádku, všechno bylo 

v pořádku, boj skončil. Zvítězil sám nad sebou. 

Miloval Velkého bratra. 

 

ORWELL, George. 1984. Praha: Levné knihy, 2009. 

261 s. Československý spisovatel. ISBN 978-80-

7309-808-7. 
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Dopravní hřiště Mohelnice 
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Badatelské práce v hodinách přírodopisu 
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Robotika na SPŠ 
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Požární poplach 
Ve škole byl vyhlášen cvičný požární poplach. Žáci a učitelé 

vzorně a podle předpisů opustili školu patřičnými nouzovými 

východy a shromáždili se na školním hřišti. 
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Pasování prvňáčků 
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8. A na Kokeši 
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Exkurze 8. A do Prahy 
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Školní kuchyňka je oblíbená 
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Básnička  
Zuzana Wiesnerová a Sára Šoltésová, 3. A 
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Rybičky 
Petr Vymazal, 8. B 

 

Většina lidí má nějakého domácího mazlíčka. Ať už 

psa, kočku, papouška, želvu, sklípkana, ježka, 

morče, králíka, nebo třeba křečka. My máme 

rybičky. Kdybych řekl, že doma, lhal bych. Jsou 

totiž na zahradě. Jste zmatení? Hned vám to 

vysvětlím. 

Na naší zahradě za domem je totiž rybník, v němž 

žije asi tři sta rybiček. Skutečně. Nachází se tam 

karasové, líni i kapr, který je nepostradatelnou 

dominantou mezi ostatními rybami. 

Každý, kdo k nám kdy přišel na návštěvu, se vždy 

zeptal: „Je ten kapr na Vánoce?” 

„Samozřejmě, že není, náš Karel tu bude do 

stovky!” odpovídáme pokaždé. 

Jistě, ryby potřebují často krmit. Naše dostávají 

jídlo čtyřikrát týdně. Těmto dnům říkáme krmící. 

Když jim člověk hodí hrst jejich stravy, což jsou 

speciální rybí granule, je ze všeho nejlepší si ke 

břehu jen sednout a dívat se, jak se za zvukového 

doprovodu o granule perou. Malé rybky se vždy 

o granuli přetahují, než to, jako vždy, skončí tak, že 

k nim připlave větší ryba, malé utečou a větší ryba 

granuli zhltne. 

Tím zvukovým doprovodem jsem myslel, jak větší 

ryby svá ústa zvednou z poloviny nad hladinu. 

Jakmile je ponoří pod vodu, vydá to zvuk, který 

připomíná nějaké lupnutí nebo mlasknutí. Je 

senzace toto poslouchat, když to dělá sto ryb 

najednou. 

Přibližně padesát ryb je pojmenovaných. Kdybych 

zde vyjmenovával všechna jejich jména, dělal bych 

to do Vánoc. 

Nedávno se nám na rybníku objevila škodná - 

ledňáček. Když má hlad, přiletí si ulovit rybku. 

Sedne na plot a rozhlíží se. Jakmile si všimne 

rybky, slétne na kameny u břehu a chystá se 

Foto: Natálie Trtíková, 6. A 
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k lovu. Pokud se některá z nich objeví v jeho 

blízkosti, střemhlav se vrhne do vody a s kořistí 

v zobáku se vrátí na břeh. Tam ji do sebe natřikrát 

nasouká a odletí. I kdyby postupně vylovil všechny 

nejmenší rybky, určitě v rybníku zůstane aspoň 

kapr Karel, který by byl nad jeho síly. Takže 

ledňáčku, lovu zdar! 

 

 

Mokré kotě 
Ema Březinová, 9. A 

 

Když jsem se ráno probudila, nečekala jsem, že 

tento den bude výjimečný. V tento sychravý 

podzimní den se mi vůbec nechtělo vstát 

z postele, ale věděla jsem, že musím. Vstala jsem, 

převlékla se, umyla se a šla jsem do školy. Venku 

byla zima, foukal vítr a pršelo. 

Šla jsem po cestě, kterou chodím každý den do 

školy a v tom jsem uviděla to malé zmoklé kotě, co 

sedělo na kraji silnice a smutně se na mě dívalo. 

Byla bych šla za ním, kdybych nemusela do školy. 

Škola mi vůbec neutíkala, pořád jsem musela 

myslet na tu zmoklou hromádku neštěstí sedící 

u krajnice. Z myšlenek mě ovšem vyrušilo zvonění. 

Škola skončila a já šla domů. Doufala jsem, že malé 

kotě po cestě opět potkám. Rozhlížela jsem se 

okolo sebe, jestli ho někde neuvidím, ale nebylo 

nikde. Byla jsem z toho trochu smutná, ale vlastně 

ani nevím proč. „Proč na mě tak zapůsobilo?“ 

ptala jsem se sama sebe. Bylo to jako kouzlo, když 

se na mě svýma malýma modrýma očima 

prosebně podívalo. Zabořené do myšlenek mi 

cesta domů rychle ubíhala. Už jsem byla u domu 

a začala z mokré školní tašky vytahovat klíče, když 

jsem uviděla kotě, to, které ráno sedělo u cesty. 

Teď na mě vrhalo stejný nevinný pohled jako 

předtím. 

Foto: Karolína Mičová, 8. B 
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Šla jsem za ním a vzala ho do náruče. Pohladila 

jsem ho po hlavičce a ono začalo laskavě vrnět. 

Otevřela jsem dveře, vzala ho do svého pokoje 

a uložila do provizorního pelíšku ze staré deky. 

Bylo vyčerpané a zanedlouho usnulo. Dívala jsem 

se na něj a přemýšlela, jestli to bylo kouzlo nebo 

snad osud, co mi jej dalo do cesty. 

A tak jsem se seznámila s kamarádem, který se 

mnou zůstal v těžkých chvílích a svým milým 

pohledem mi vždy dokázal zvednout náladu. 

 

Lví smečka 
Gabriel Košťál, 7. A 

 

Jednoho dne jsme já lev a moje smečka uviděli 

v dálce zebru. Pásla se na pláni. My jsme měli hlad 

a tak jsme se vydali na lov. 

Museli jsme se přibližovat opatrně, aby si nás 

nevšimla a neutekla. Jinak bychom šli spát hladoví 

a to nikdo nechtěl. Udělal jsem pár kroků vpřed 

a rozběhl jsem se po ní, ale zebra nás zpozorovala 

a začala utíkat. Skočil jsem na 

ni, ale uhnula a utíkala dál. My 

jsme však měli náhradní plán. 

Mezitím, co jsem se k ní blížil, 

smečka ji obklíčila, takže zebra 

brzy zjistila, že nemá kam 

utéct. 

Tak jsem jí dostal a všichni měli 

radost, že nepůjdou spát 

o hladu. Můžu vám říct, že její 

maso bylo vynikající, ale více 

podrobností vám sdělit 

nemůžu, protože by to bylo 

moc brutální a pan učitel by to 

cenzuroval a to přece 

nechceme, ne? 

Dalšího dne šly lvice znovu na 

lov a my lvi jsme měli pohodu 

a užívali jsme si pěkné slunečné 

počasí. Začala nás ale trápit 

žízeň. Museli jsme se vydat 

k jezeru. Mezi houštinami jsem 

potkal člověka. „Další věc pro 

lov?“ řekl jsem si. Jenže člověk 

vytáhl nějakou věc, která 

střílela. Strefil mě nějakou 

šipkou. Zatmělo se mi před 

očima a ztratil jsem vědomí. 

Probral jsem se až v zoo. Můžete mi říct, co je to 

vlastně zoo? Potřeboval bych pomoct. Jsem tu 

uvězněn. Není to tu špatné, dávají mi najíst 

a napít, nemusím se o nic starat. Přesto se mi 

stýská po domově a po smečce. Dokonce, a to 

bych nikdy neřekl, se mi stýská také po mláďatech, 

ale už je asi nikdy neuvidím. 

Foto: Natálie Trtíková, 6. A 
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Obrázek: Kristýnka Fajtová, 2. A 

 


