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Máme za sebou období Vánoc, 
oslavy nového roku, už i jarní 

prázdniny, ale bohužel stále za 
sebou nemáme pandemii koronaviru. 

Proto rovněž další číslo našeho 
časopisu  je složeno z příspěvků, 

které vznikly během distanční výuky, 

snad se budou líbit . 



Několik slov na úvod… 
Jsme doma… stále jsme doma, ale hlavu nevěšíme a děláme vše, 

abychom zvládali učení, rodinu i osobní život co nejlépe. Každým 

dnem doufáme, že se situace zlepší a my se opět budeme setkávat 

v prostorách naší krásné školy. Než k tomu konečně dojde, 

přinášíme Vám několik textů, které vznikly v rámci dobrovolných 

úkolů.  

Jelikož je jaro obdobím, kdy se žáci základních škol rozhodují, která 

střední škola je ta pravá, přidáváme pár ohlédnutí našich 

absolventů. Zavzpomínali na léta strávená na naší škole, třeba 

někomu napoví, jak to u nás vypadá… 

Věříme, že se při čtení následujících textů pobavíte, že Vám 

zpříjemní dlouhé zimní večery a že oceníte práci našich studentů. 

Přejeme příjemně strávené chvíle při čtení časopisu obchodní 

akademie. 
 

 

Ohlédnutí za začátkem roku… 

 
Novoroční předsevzetí 

 Dali jste si novoroční předsevzetí? A jaké? Hádám, že jedno z takových 

těch klasických, které si dává každý, jako je třeba: od nového roku nebudu 

kouřit, začnu cvičit, budu se pořádně učit... A pokolikáté jste si to už slíbili? 

Pořád to držíte, nebo jste ještě ani nezačali? 

 Dávat si předsevzetí do nového roku není špatná tradice. Lidé si je 

dávají, protože chtějí něco změnit, zlepšit a začátek nového roku vypadá jako 

dobrý start. Ale neznám asi nikoho, kdo by to opravdu vydržel déle než měsíc 

nebo dva. A to si myslím, že je opravdu dobrý výkon. Někteří si je dají, ale ani 

nezačnou. Jako malá jsem si předsevzetí dávala taky, ale nikdy jsem 

nesplnila, co jsem řekla. Čím jsem starší, tím mi to přijde zbytečnější. Kdybych 

opravdu chtěla začít cvičit, začnu už teď, nebo zítra. A ne celé měsíce nic 

nedělat a akorát se vymlouvat. Začnu v lednu. Teď už to nemá cenu. Nový 

rok, nová já.  Jakmile začne nový rok, už slyším ty hlasy ve vaší hlavě: Šla 



bych do fitka, ale... Přestal bych kouřit, ale ... Samé výmluvy, když jsem to 

vydržela do nového roku, tak mi další den přece nic neudělá. Ten další den 

taky nic, ani ten další a další a už je to měsíc, dva, tři... Sice jsem to 

nedodržela, jak jsem chtěla, ale snaha byla. Párkrát jsem si zacvičila, příští rok 

to bude lepší.  

 Takhle končí drtivá většina předsevzetí. Podle mě, kdyby lidé chtěli 

opravdu něco změnit, začnou hned. A protože už svoje zlepšení započnou, 

dát si jen menší předsevzetí, kterého snáz docílí, třeba že uběhnou o nějaký 

ten kilometr víc.   

 Tereza Krebsová 

 

Maturiťák online? Proč ne 

Připravte si šaty, věnujte pozornost líčení a účesu, kupte si dobré víno, 

nachystejte jednohubky, ALE nezapomeňte zkontrolovat internetové 

připojení… Proč? Protože právě dostatečná síla signálu byla nejdůležitější pro 

účast na maturitním online plese. S nápadem přišli třídní učitelé maturitních 

ročníků, kteří si až příliš dobře uvědomují, že ples je jedna z věcí, na niž se 

maturanti po celou dobu studia nejvíce těší. Proměnit se v princezny a prince 

a nechat veškerou pozornost publika upínat k sobě – k tomu směřují 

několikaměsíční přípravy maturitního plesu. Letošní situace nás o něj 

připravila, ale přesto jsme alespoň na dálku pozvedli skleničky a společně si 

připili na úspěšné složení maturitních zkoušek. Část „přítomných“ opravdu 

vzala přípravy vážně a na jejich obrazovce se objevily dívky v šatech s 

nádhernými účesy, jinde muži v oblecích a všichni společně zhlédli připravený 

program a vyslechli dojemné proslovy třídních. Učitelé představili své třídy, 

popřáli jim hodně zdaru a naopak studenti nechali přítomné hádat, kdo se 

skrývá na fotografiích pořízených před spoustou let či docela nedávno. 

Nechyběla ani hudební vložka, o tu se postarala skupina Novios a zahrála 

písničku Pokoj v duši.  Jednou věcí si jsme všichni jistí, maturitní ples byl 

opravdu výjimečný, ale tentokrát o změny nikdo nestál, všichni do poslední 

chvíle doufali, že to „nějak“ půjde. Děkujeme všem, kteří se na realizaci online 

plesu podíleli, všem, kteří se připojili a také všem, jež naším maturantům drží 

pěsti u maturitní zkoušky. Pevně věříme, že maturitní – nebo pomaturitní – 

ples prostě bude, třeba i v létě…  

 

 

 

 



Trocha poezie… 

 
Roční období  

Konečně tu spadla vločka, 

zbystřila i naše kočka. 

Po první jde druhá, třetí, 

venku si už hrají děti. 

 

Dřevo praská v kamnech, 

zimu mám i na rtech. 

Snížek nám už roztál, 

trávu jsem zas poznal. 

 

Zelená se první křoví, 

třeba už tak zůstane, kdo ví? 

Jsou tu první horké dny, 

napouští se bazény. 

 

Polonahé dívky pohlcují davy, 

to jsou ale dneska mravy. 

Vítr přibyl v našich dnech, 

zima už má k nám na spěch.  

 

Dřevo opět praská doma, 

dbejte na má krásná slova. 

 

 

Je to báseň o obdobích. 

Kterých? To Vám právě povím! 

Roční jsou ta období, 

o nichž moje slova bdí. 

 

Bez Covidu jsou však lepší, 

více srandy, všechno hezčí. 

Ať už virus odejde, 

žít už takhle vážně nejde. 

 

PES nás drží všechny doma, 

dbejte opět na má slova. 

Píšu Vám tu básničku, 

Bacha! Kdo má rýmičku. 

 

Píšu tady moje slova, 

zatím, co jsem zase doma. 

A tím končím moje slova, 

než zas přijde nová vlna. 

Anna Hajkrová

 

 

Výuka na dálku 

Sedím u domácího úkolu. 

Doufám, že toho nebude tolik v 

únoru. 

Když vidím jeho délku,  

potřebuji léčitelku. 

 

Každý den je toho strašně moc, 

už s tím potřebuji pomoc. 

Učitelé nemaj slitování  

a já nemám chvíli stání. 

 

Přechází mě radost  

a přichází bledost. 

Potřebuji každou dobrou známku 

nebo si upletu oprátku. 

 

Kvůli známce píši tuhle báseň 

Paní učitelko ... 

Získám si tak vaši přízeň? 

Lukáš Havel



Vzpomínky 

Každá jedna vzpomínka, 

je ta naše nejcennější. 

Každá další novinka, 

je ta jedna nejchtěnější. 

 

Tvoříme je každý den, 

skoro jako bez všimnutí. 

Jakožto divoký sen, 

letíme jako pominutí. 

 

 

 

Na každém rohu, 

kousek vzpomínky si ulovit. 

To však takhle nemohu, 

musím hranice si stanovit. 

 

Každá jedna vzpomínka, 

je ta naše nejcennější. 

Každá další záminka, 

je ta jedna nejsilnější. 

Kuba Labonek

 

Láska 

Pro tebe stále básně skládám  

a v tvém srdci tajně bádám.  

Mám jedno velké přání,  

o tom ty nemáš ani zdání. 

 

Nenávidět bych tě chtěla,  

abych bolest necítila. 

Nejdřív krásné milování,  

potom hořké odmítání. 

 

 

Víš, co je to vůbec láska? 

připravila tě o ni bývalá kráska. 

Vzala ti i všechny city 

a jaké teď máš žití? 

 

Vím, že máš problémy, 

už několikrát jsem řekla: „Svěř se 

mi.“ 

Nechceš se mnou nic mít, 

ale bojíš se to říct. 

Kristýna Planičková

 

Je čas 

Vím to podle slunce i hodinek muže opodál. 

Musely být drahé.  

Bubnování kapek na střeše, cinkot příboru a syčení páry z konvice.  

Rytmus a ticho zároveň, neklid i prázdno. 

Neboj. Ona přijde. 

Ručičky na hodinách hrají dostihy. 

Muž se mračí, nevyšly mu sázky.  

Zajímalo by mě, co prohrál. Jde vůbec vyhrát? 

Vůně kávy prohlubuje napětí a zírání na dveře se zdá zbytečné. 

Přišla. Ale není to ona. 

Student 2. ročníku 

 

 



Napínavé příběhy z pera našich žáků 
 

Má nejdražší Brendo, 

musím ti povědět, co se v naší malé vísce stalo. Už teď vím, že tomu 

nebudeš věřit, ale je to pravda. Stalo se to minulé úterý. Byly dvě hodiny 

odpoledne. Šla jsem se s bráškou a se psem projít do lesa, když jsme narazili 

na podivné zvíře. Myslím, že to byla liška. Ale ne jen tak nějaká obyčejná. 

Sněhově bílý kožíšek, jasně modré oči a místy zářící modré chlupy a štětinky 

na uších a ocase. Nejdřív jsem si promnula oči. Říkala jsem si,  že se mi to 

zdá, přece jenom mám dost bujnou fantazii. Ale Matěj ji viděl taky. Navíc pes 

štěkal jako smyslů zbavený. Co víc, nebála se nás ani našeho psa. Seděla 

sotva dva metry od nás a se zájmem nás pozorovala. Chtěla jsem ji vyfotit na 

mobil, ale později jsem zjistila, že na všech fotkách je vidět jen bílá zářivá 

skvrna. Po chvíli jsem i přes bráškovy námitky zkusila udělat krok k ní.  V ten 

moment jako by se lekla, dala se na útěk. Matěj neudržel psa a ten se pustil 

divoce za ní. Následkem čehož běžela liška, za ní pes a za nimi my dva.  

Pak přišla ta nejdivnější část. Víš, že náš les dobře znám a nikdy jsem se v 

něm neztratila. No tentokrát ano, zběsilá honička nás zavedla na louku, kterou 

jsem neznala. Krásná slunečná louka uprostřed toho nejhustšího lesa. 

Působila téměř magicky. Jako by se tam každou chvílí měla objevit nějaká 

víla. Hned, jakmile jsme vyběhli z lesa, zůstali jsme udiveně stát. Matěj běžel 

ještě kousek, než dohnal psa. Došla jsem k němu a oba jsme se strnule 

rozhlíželi. „Kde to jsme?” zeptal se mě. Jak říkám, poprvé v životě jsem 

neměla tušení. Zkoušela jsem se zorientovat, ale nedokázala jsem najít ani 

jediný známý bod. Nejvíc mě děsilo, že jsem ani netušila, kudy jsme sem přišli. 

Obklopoval nás hustý neprostupný les. Nabízela se nám jediná cesta, napříč 

loukou a do toho podivně vyhlížejícího bukového lesa za ní. Nesměle jsme 

tam vykročili. Přesně v tu chvíli se znova objevila liška. Byla opravdu 

nádherná. Letmo na nás pohlédla a pak šla hlouběji do lesa. Nedokážu 

vysvětlit proč, ale šli jsme za ní. Pohlédla jsem na oblohu. Poletovala tam 

spousta ptáků. Každý zářil jinou barvou a jak Matěj správně poznamenal, ti 

taky nevypadali zrovna na běžná zvířata. Kam jsme se to dostali? Problesklo 

mi hlavou se vzpomínkou na Alenku v říši divů.  

Nebudu ti lhát, začala jsem trochu panikařit. Ne, že by se mi tam nelíbilo, 

ale opravdu jsem se chtěla vrátit domů. Navíc můj malý bratříček už začínal 

pofňukávat. Podívala jsem se na mobil. Jak jsem předpokládala, žádný signál 

a co víc byly už skoro tři. První co mě napadlo: „To tady vážně bloudíme už 

skoro hodinu?” Jenže to jsem vůbec neměla říkat nahlas. Matěje to ještě víc 

rozhodilo, což mi mělo pochopitelně dojít. A začal plakat a naříkat, že se už 

domů nikdy nevrátíme. Zhluboka jsem se nadechla a zavřela oči. Prosila jsem, 

ať odtud najdu cestu zpátky, ať je to jen zlý sen. Když jsem je opět otevřela, 



spatřila jsem zase lišku. Pes už na ni ani neštěkal. Přišla až k nám a dokonce 

se se psem očuchali. Pak jak se objevila, tak i zmizela. Pes jakoby věděl něco 

co my ne, vyběhnul, div Matěje nesrazil na zem. Bleskově jsem chytla vodítko. 

Zkoušela jsem psa uklidnit a přimět, aby zůstal u nás, ale on prostě táhnul a 

běžel na místě. Pustit jsem ho nechtěla a nevěděla jsem, co si mám počít. Tak 

jsem vzala brášku za ruku a společně jsme šli tam, kam chtěl pes. Možná to 

bylo dost hloupé i riskantní, ale říkala jsem si, že pes domů možná trefí líp než 

my a taky že víc se asi už moc ztratit nemůžeme, přece ten les znám. Dřív 

nebo později musíme dojít na nějaké známé místo.  

Než jsem se nadála, byli jsme tam, kde jsme poprvé narazili na tu lišku. 

Ohlédla jsem se, ale louka nikde nebyla. Strašně jsem to chtěla víc 

prozkoumat, ale Matěj chtěl domů a já částečně taky, ale na druhou stranu 

jsem nedokázala pochopit, co se to právě stalo. Musela jsem tomu přijít na 

kloub.  

Tenkrát jsme se vrátili domů a já nad tím neustále přemýšlela. Tak jsem šla 

na stejné místo i další den. Jen já a pes, ale liška ani louka nikde. Věř mi, 

pátrám po tom místu dennodenně, ale bezvýsledně. Až tomu pomalu sama 

přestávám věřit. Co se to jen stalo? Nedokážu na to přestat myslet, ale nikdo 

mému příběhu nevěří a Matěj je moc malý, než aby mi jako svědek pomohl. 

Prosím odepiš mi, co si o tom všem myslíš. Popravdě bych potřebovala slyšet, 

že nejsem blázen. Vím, že ty jediná mi budeš věřit a pomůžeš mi přijít na to, 

co se stalo. 

 

S pozdravem 

Tvá Sofie 

Kristýna Ondrouchová 

 

Dům s tajemstvím 

Jednou jsem se probudil do krásného slunečného dne. Za okny zpívaly 

sýkorky a pan soused sekal trávu. Vesele jsem z postele vyskočil a běžel jsem 

do kuchyně pro snídani. Namazal jsem si chléb s máslem a ohřál jsem si 

k tomu výborné kakao.  

Z ničeho nic se z obýváku ozvala rána. „Co to bylo?“ pomyslel jsem si. Šel 

jsem se podívat a u okna spadla váza. Myslel jsem si, že spadla třeba vlivem 

průvanu, či ji někdo shodil, ale doma v tu dobu nikdo nebyl. Vzal jsem lopatku 

se smetáčkem a začal jsem střepy uklízet, než přijde máma. Najednou se 

z kuchyně ozvala další rána. Opatrně jsem po špičkách našlapoval ke dveřím 

kuchyně a opatrně se podíval. Na zemi bylo moje kakao. „Co se to dnes 

děje?“ řekl jsem si pro sebe. Najednou po mně někdo hodil bačkorou. Lekl 

jsem se! Běžel jsem do pokoje si zpět lehnout do postele. Zalezl jsem pod 

peřinu a najednou něco spadlo na peřinu. Podíval jsem se a tam druhá 



bačkora. Vylezl jsem z postele, stoupl si doprostřed pokoje a čekal, odkud na 

mě co vyletí. Najednou mě praštila propiska do nohy, poté ovladač od televize, 

a také učebnice češtiny. Utíkal jsem přes celý dům a ječel jsem, jelikož jsem 

se bál. Najednou se začal ozývat hluk na chodbě u hlavních dveří. Šel jsem se 

podívat. Najednou se začala kroutit klika od dveří. Schoval jsem se a číhal, co 

to bude. Všude kolem mě poházené věci a přede mnou se kroutí klika. „Co 

budu dělat? Já umřu, já určitě umřu,“ začal jsem si naříkat. Z toho najednou se 

dveře rozrazily a odtamtud vyšla máma. Řekl jsem jí: „Pojď rychle.“ Maminka 

se mi najednou začala smát. Povídal jsem ji celý příběh.   

A víte, jak toto dopadlo? Druhý den jsme se stěhovali daleko od tohoto místa. 

A v tom domě do dnes straší.  

Student 4. ročníku 

 

 

Příběh o vystrašeném Honzovi 

Honza je malý pětiletý kluk. Žije s maminkou a tatínkem na okraji lesa v malé 

chaloupce. Honzík se rád dívá na televizi a hraje si se svými hračkami. 

Jednoho dne po obědě se díval na Příběh ztracených věcí. Je to strašidelná 

pohádka pro děti od dvanácti let. Ale chlapci to nedalo a na pohádku se 

podíval. Pohádka začala tím, že strašidlo jménem Darel bere hračky zlobivým 

dětem. Honzík se vylekal a hned po pěti minutách to vypnul. Bál se tak moc, 

že se z toho počůral a rychle běžel na záchod. Jak přišel do svého pokoje ze 

záchodu, všechny jeho hračky byly pryč. Navíc bylo otevřené okno a z lesa se 

ozývaly strašidelné zvuky. Chlapec se velmi vylekal a schoval se pod postel, 

protože se bál, že se Darel vrátí. Po chvíli ho zavolala maminka, ať jde dolů ke 

stolu na svačinu. Honzík vylezl zpod postele a utíkal po schodech dolů. Snědl 

svačinu a bál se jít zpátky do pokoje.  

Ale překonal svůj strach a šel. Po návratu do pokoje málem omdlel. Z pokoje 

mu zmizela i televize a počítač. Chlapec byl natolik vystrašený, že se šel 

zamknout do šatny. Brečel tam, a doufal, že ho Darel nenajde. Po chvíli někdo 

zaťukal na dveře. Honza se bál a byl zticha. Bouchání na dveře bylo silnější a 

silnější. Honza ale i tak zůstal zalezlý v rohu šatny a dveře neotevřel. Po chvíli 

se ozval hlas: „To jsem já, tvůj tatínek.“ Chlapec se najednou uklidnil a pomalu 

otevřel dveře. Za dveřmi stál tatínek a maminka. Rodiče si sedli se synem v 

obýváku na sedačku a začali si povídat. Tatínek Honzovi vysvětloval, že se 

nemá dívat na takové strašidelné pohádky. Celé to bylo tak, že maminka si 

všimla, co Honza sleduje, tak si na něj vymysleli menší plán. Jak byl Honza na 

záchodě, tak mu tatínek schoval z pokoje všechny hračky. A jak Honza šel 

dolů svačit, schoval mu i televizi a počítač. Celé to udělali proto, aby chlapci 

nahnali strach a on už se přestal dívat na takové věci v televizi. Honza 

rodičům slíbil, že už se na to dívat nebude a že bude hodný. Po týdnu, co 



Honza byl hodný, mu rodiče do pokoje vrátili všechny hračky i televizi a 

počítač. A Honza už nikdy nic takového neudělal.    

Student 1. ročníku 

 

12 minut 

 Šel jsem domů ze školy jako každý den, když jsem si najednou všiml 

něčeho zvláštního. Zaostřil jsem a zdálo se mi, jakoby byly dveře otevřené. Po 

pár dalších krocích jsem se již přesvědčil najisto.  

Vešel jsem hlavními dveřmi a zvolal jsem, zda je někdo doma. Nikoho 

jsem však neslyšel. Vydal jsem se tedy do kuchyně pro sklenici vody. Na zemi 

za kuchyňským stolem, na kterém byly stále ještě zbytky od snídaně, jsem 

spatřil mámu. Okamžitě jsem se k ní přiblížil a snažil jsem se ji probudit. 

“Mami, prosím vstávej!”. Otevřela na mě oči, ale únavou je zase zavřela. 

Nejspíše byla moc vyčerpaná. Chytil jsem ji tedy pod rameny a snažil se ji 

odnést do ložnice. Jak jsem ji však chytil, tak na mě rychle sykla. „Uteč... je to 

v domě.” Sotva to dořekla, tak jsem slyšel, jak se s ohromnou silou zavřely 

hlavní dveře. Chytl jsem mámu pod rameny a zatáhl ji do malé místnůstky, 

kam dáváme jídlo. Zavřel jsem dveře a snažil se probudit mámu. Byla však v 

tvrdém spánku, takže jsem na vše byl sám.  

 Z batohu jsem si vytáhl pepřový sprej, který mi táta dal proti zlým lidem 

ve škole a šel se podívat, co nám to běhá po domě.  

 V prvním patře až na moji mámu nikdo nebyl. Vyšel jsem tedy po 

schodech do patra druhého. Když jsem se podíval do chodby, tak jsem zahlédl 

pouze malou lysou nohu, jak zalézá na půdu stropními dveřmi. Vysouvací 

schody byly plně rozložené a já se rozhodl pronásledovat to, co jsem právě 

zahlédl. Srdce mi bušilo až v krku a mamčina slova se mi opakovala v hlavě. 

Chtěl jsem se sbalit a utéct pryč. Strach mě však hnal dál. Vystoupal jsem po 

schodech až na půdu. Moje krční svaly jako by byly paralizované. Pomalu 

jsem se tedy otáčel a hledal cokoliv neobvyklého. Když jsem se však podíval 

za sebe, tak to na mě skočilo a já upadl do spánku.  

 Probudil jsem se ve své posteli. Oddechl jsem si. Byl to jen zlý sen. 

Sešel jsem tedy do kuchyně, kde mi máma dělala svačinu. V hlavě jsem si 

stále opakoval, že to byl jenom zlý sen. Chvíli jsme si povídali, pak jsem si vzal 

svačinu. Všiml jsem si, jak něco upustila na zem, ale nevšímal jsem si toho. 

Vzal jsem si tedy talířek a šel po schodech nahoru. Skrz zábradlí jsem však 

viděl, jak máma upustila další kus jídla. Malá lysá noha pak zalezla zpátky pod 

dřez, kam jí máma házela jídlo.  

 Od té doby, co jsem došel domů, uteklo 12 minut.  

Kuba Labonek 

 

 



Vzpomínky na OA Prostějov 

 
Každému je jasné, že když je škole více než 125 let, tak absolventů jsou 

stovky a stovky. Několik z nich se s námi podělilo o své vzpomínky na 

léta strávená v lavicích naší školy.  

 
Ing. Robert Nevrlý, statutární ředitel a předseda správní rady, PRESSKAN 

systém, a. s. - absolvent 1999.  

Co mi přineslo studium na Obchodní akademii Prostějov? Z profesního 

hlediska zejména náhled na administrativu, v rámci praxe první pracovní 

zkušenosti a všeobecný ekonomický a účetní základ, ze kterého čerpám 

dodnes. Z osobního hlediska výborný kolektiv a skvělé životní přátele.  

 

Také do zahraničí vedou cesty našich absolventů, následující 

medailonky patří dvěma mladým ženám, které své domovy nalezly 

v Anglii.  
 

Mgr. Hana Křilovská, LLB (Hons), absolventka 1999, Conveyancing 

Assistant v Gardner Leader LLP. Newbury, United Kingdom (absolventka 

obchodní akademie, dále vystudovala právnickou fakultu v ČR a později i 

práva v Anglii). Na střední školu vzpomíná velmi ráda a se svými spolužáky je 

v kontaktu stále.  

 

Vlasta Orme – absolventka 1999, pracuje v E Anthony Orme Gallery And 

Picture Framing - galerie a rámařství. Malířka obrazů, webdesigner, fotografka 

a tiskařka. Poslední roky vlastní fotoateliér, úspěchem jsou mimo jiné 4 přední 

stránky časopisů a mnoho stran fotografií uvnitř časopisů. Ceny: The Best UK 

Picture Framing Business 2016. Best Art Website 1017 za 

www.eanthonyorme.com . Absolvovala kurz etického prodeje(Ashley Latter), 

tisku, konzervace a  prezervace passpartů a starých fotografií (akreditace Fine 

Art Trade Guild) různé kurzy marketingu, exportu a vystavování na veletrzích 

(akreditované UKTI -united kingdom trade & industry). Žjie v Anglii se svojí 

rodinou, také ona se při návštěvách rodné země setkává se spolužáky ze 

střední školy a s láskou na ni vzpomíná, přestože ji život zavedl zcela jinam. 

  

Ing. Tomáš Zlámal - absolvent 2010. “Rodinná” škola s příjemnou, klidnou a 

přátelskou atmosférou - přesně tak by se dala charakterizovat Obchodní 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.eanthonyorme.com%2F&h=ATO1Ze_7klAsRv7DaaL5a0NiIYOph_BGIlQCV_3MWgdSGVA5qXaUQVHgwJFuweBb8CVu5OZTFTpdHq0PSXtBHw9hq3iM_bD9yYVQYG_AtC2hlkc9BY1lxGmkX8bQvmvoONRXLOUjVjcbqA


akademie Prostějov. Tato škola mi dala nejen spoustu dobrých přátel, ale 

především široký a pevný základ zejména z odborných předmětů (zejména v 

předmětech ekonomika a účetnictví), se kterým jsem si z velké části vystačil 

na vysoké škole. Aktuálně působím jako učitel odborných předmětů na 

obchodní akademii v Brně. Vyučuji zde účetnictví, ekonomiku, písemnou a 

elektronickou komunikaci a informační technologie. Za moje dvouleté 

působení na škole jsem vypozoroval celou řadu věcí. Pokud bych měl zmínit 

jednu z nich, tak např. tu, že jedna z nejhorších věcí může být, když 

potenciální uchazeč o studium na OA dá na radu rodiče a zvolí si nakonec 

úplně jiný obor, než sám vlastně chce - tedy nerozhoduje se dle sebe, ale 

podle přání rodiče. Takže na závěr jedna rada pro uchazeče o studium - 

pokud si myslíte, že vás oblast peněz a obchodu bude bavit, tak právě 

“oápévé” je ta správná volba! 

 

Simona Vlachová (Melková), absolventka 1993, referentka expedice firmy 

PERI, spol. s r. o., Prostějov 

Když jsem v roce 1989 nastoupila do prvního ročníku SEŠ (poslední ročník 

SEŠ, bylo to rozhodnutí mých rodičů. Nevěděla jsem, co mě v těch čerstvých 

patnácti čeká a zda mě ta škola bude bavit. Ale stalo se to, že jsem se do 

školy zamilovala. Škola mi dala přehled, rozhled  a dost informací, které jsem 

vždy v životě dobře zúročila a použila. Moc ráda na roky strávené se 

spolužáky a učiteli  vzpomínám. Když jsem se tedy tento rok rozhodovala, kam 

půjde má dcera do školy,  obchodní akademie byla jasná volba. Doufáme, že i 

jí se bude na škole líbit jako mně, získá přehled a nové informace hned v 

několika oblastech. Bude mít pak skvělý start do života jako já.  

 

 

Jedním z významných absolventů je také brigádní generál František 

Krátký, narozen 21. února 1893. 

Po maturitě absolvuje abiturientský kurz na Vyšší obchodní škole v Prostějově. 

Dnes Obchodní akademie v Prostějově. Nejstarší ekonomicky zaměřená 

střední škola na Moravě. 

 

Vyznamenání, projevy úcty: 

Povýšen do hodnosti brigádního generála in memoriam 

Československý válečný kříž 1918 

Československý válečný kříž 1939 

Československá revoluční medaile 

Československá medaile vítězství 

Řád svatého Stanislava 

Řád rumunské koruny 



Pamětní odznak druhého národního odboje 

Pamětní odznak 8. střeleckého pluku 

 

 

Pevně věříme, že podobně budou na naši školu vzpomínat také 

ti, kteří ji nyní navštěvují. 
 

Poezie pokračuje… 

 
Básnička o viru 

V lese řádí kůrovec, všude samá souška. 

Ve městech zas viróza, je to těžká zkouška. 

Až se uvidíme ve škole v kroužku, budeme vzpomínat, kdo měl jakou roušku. 

 

Roušky mají pěkné vzory, venku potkávám samé tvory. 

Každému ať úsměv zdobí líce, ať jsme zdraví, máme zdravé plíce. 

Spousta lidí se korony nebojí, alkoholem to zapíjí. 

 

Korona je vážná nemoc, každý by měl vyhledat odbornou pomoc. 

Já se viru nebojím, za hlavu ho zahodím. 

Korona k nám přišla už dávno a chce nás strašit to je dáno. 

 

Lidé však strachy mají, že se její obětí stají. 

Pokud máte teplotu, nechoďte ven ani k plotu. 

Příznaky jsou kašel, rýma, prostě žádná prima. 

Student 1. ročníku OA 

 

 

ABECEDA: hádanky 

Připomíná cestu klikatou, 

po které se plazí had. 

Je to číslo osm snad? 

Ne, jen obsahuje smyčku dvojitou. 

 

Vypadá jako žebřík, 

po kterém leze kominík. 

Podobá se trochu plotu, 

za kterým je zákaz vstupu. 

 

Vypadá to jako nula, 

jen se tolik neprohnula. 

Tváří se jako strach, 

je trochu menší než hrách. 

 

Odpovědi: písmeno S, písmeno H, 

písmeno O 

Studentka 3. ročníku 

  



Hezká neděle 

Dnes nám slunce krásně svítí, 

na polích a střechách sníh se třpytí. 

Proto jsem tak krásně čilá, 

slunce dobrou náladu mi dělá. 

 

Po obědě půjdu ven, 

užít si tak hezký den. 

Pěkně se tam nadechnu, 

 

 

přitom od noh promrznu. 

 

Domů přijdu za setmění, 

den se v noc zase brzy změní. 

Zahřeji se v posteli, 

a budu vzpomínat na tuhle hezkou 

neděli. 

Dominika Mádrová 

 

 

Lilly 🎔 

Jsi mou duší spřízněnou, 

řehtání tvé je hlasu mého ozvěnou. 

Tolik radosti mi dáváš,  

když ohradou ke mně cváláš. 

 

Tvá dlouhá hříva, ladné tělo, 

avšak kopyto, jak dělo. 

Máš bystré oko a hustý ohon, 

však letíš na tryskový pohon. 

 

Mně z bot sláma kouká a v kapsách seno mám, 

avšak pohled na svět z koňského sedla je ten nejhezčí, co znám. 

Raději cválám s koňmi po lukách kvetoucích, 

zatímco kamarádky se koukají po klucích. 

Kristýna Ondrouchová 

 

  

Báseň

Chtěla bych vymyslit rým, 

v hlavě mám prázdno, co s tím? 

Chtěla bych malovat obrazy, 

můj talent mě však vždy podrazí. 

  

 A jak to tak v životě chodí. 

Někdo se s múzou už rodí. 

To štěstí já bohužel nemám, 

proto o každý rým můj mozek 

škemrám. 

 

Rýmy nechám asi básníkům, 

ti to zvládnou levou zadní, 

A obrazy zase malířům, 

s múzou jsou splynutí…někdy i 

ladní. 

Studentka 3. ročníku 



Zima 

Když přichází zima, 

maluje nám na okna. 

Sněhem a mrazem obklopení, 

stává se z toho naše potěšení.  

 

Děti na bobech jezdí, 

maminky strachem křičí. 

Kluk volá pozor,  

až přiběhne dozor.  

 

Sníh padá na hory, 

my bereme batohy. 

Dobrodružství na nás číhá, 

mráz se před očima míhá. 

 

 

Tereza Stromecká 

 

 

 

Distanční výuka 

Sama sebe se pořád ptám, 

k čemu nám je taková distanční výuka, 

učitelky se ptají, kde úkol mám 

a já z nich už mám velká muka.  

 

Přes to vše se ale nikdy nevzdám 

a na všech úkolech pilně pracuji, 

vše vždy včas odevzdám  

a reputaci u učitelů si napravuji. 

 

Už je to vše hrozně dlouhé, 

doufám, že se ve škole zas brzy uvidíme, 

občas mi přijde, že mi hlava bouchne, 

my to ale všichni společně vydržíme. 

Bára Vyroubalová 

 

 

Už to bude rok… 

Už to bude rok, 

rok co jsme zavřeni doma, 

když se tak podívám, 

zatím žádná změna. 

Už ani nevíme, jak vypadá škola, 

zato učení je hora. 

 

 

 

 

Na online meety chodíme, 

do školy se těšíme. 

Není to žádná sranda, 

když nevíte kdo je to Franz Kafka. 

A jak zaúčtovat zaplacenou zálohu? 

To bez učitelky nedovedu. 

Lenka Škopová 

 

  



„Covidová“ doba 

Začalo to školami,  

teď bych na prstech jedné ruky,  

mohla spočítati, 

kolik toho otevřeného zůstalo.  

Když v březnu zavřeli školy, 

nikdo ještě nemohl pořádně vědět, 

že to způsobí tolik škody. 

 

Moc nadějí nám naše vláda nedává,  

spíše to vypadá,  

že je sama úplně ztracená. 

Všechna ta nařízení a omezení,  

všichni už jich máme plné zuby,  

někteří dávají své názory, 

do světa pomocí demonstrací. 

 

„Jak dlouho bude to ještě trvat?“ 

Ptá se každý z nás. 

Na to bohužel nikdo odpovědět,  

zcela přesně nedokáže. 

Tak snad se brzy, 

budeme moct opět smát 

a to i bez čehokoliv na tváři.  

 

 

 

Či se beztrestně setkávat  

se svými přáteli i blízkými.  

 

Zajít si teď do kina či na oběd, 

 zní jako velké sci-fi. 

Nikdo si to nedokázal představit,  

že tohle všechno,  

bude jednou realitou, 

že rok 2020 bude takové peklo.  

 

Rok se s rokem sešel,  

a my tu opět máme březen.  

Snad už ten příští rok 

bude pro nás všechny 

daleko lepší! 

 

Avšak i když se zdá, 

 že tahle situace,  

jen stinné stránky má,  

musíme hledat krásy 

v obyčejných věcech.  

Smějte se, i když přes roušku.  

Optimismus je to, co nás nikdy 

opustit nemůže.  

 Nikol Kalvodová

 

  

Láska 

Jak krásný to cit, 

 jen málokomu se povede, 

 ji skutečně zachytit, 

jen málokomu se povede, 

ji skutečně pocítit. 

 

Někdy je bolavá,  

někdy zas nádherná.  

Proč je tak důležitá? 

Toť otázka, 

na kterou odpověď 

nikdo z nás nezná.  

 

Přesto by všichni,  

mít ji chtěli. 

Možná že díky ní, 

jste na světě vy. 

 

Potrápit však dokáže. 

Zlomené srdíčko, 

 léčí se velice složitě. 

Bez toho však,  

často to nejde. 

 

Na zlomené srdíčko 



nejlepším lékem je čas a smích, 

tak se přestaň trápit  

a života si užívat začni, 

vždy se najde někdo, 

kdo tvé srdíčko, 

dohromady opět dá.  

 

Já vám všem přeju 

mír a lásku, 

na čele žádnou vrásku, 

žádné proplakané noci, 

žádné v záchvatu hádky, 

nic více bychom si ani přáti 

nemohli. 

                                                                      Nikol Kalvodová 

 

 

 

MATURITA 2021 

Blíží se nám maturita, 

polívá nás nervozita. 

Jelikož nikdo nic neví, 

do školy chodíme jen na návštěvy. 

 

Koronavirus nás všechny trápí, 

nové opatření už nás nepřekvapí.  

 

Maturitní ples nám zrušili,  

šaty už všechny dívky vrátily.  

 

Maturitní okruhy se učíme pilně,  

poté doplníme síly ve spižírně.  

A jak to vše bude?  

Vždyť koronavirus už je všude.  

Míša  Pítrová 

 

 

KORONONKA VS MATURITKA 

Maturita za rohem, přijímačky se blíží, 

my sedíme doma a bolí nás v kříži. 

 

Babiši, Prymulo, Blatný, 

řveme na ně: Pustťe nás do škol! 

Ale je nám to prd platný. 

 

Jakub Gulab a kamarádka Anička, 

dostali půl mega a řekli si: To je ale špička! 

 

Lustr na Strakovce je velmi „pěknej“, 

k čemu nám to ale bude, 

to ví jen strýček Babiš Andrej. 

 

Chceme zpátky do škol, chybí nám pravopis, 

básník ze mě nebude a čtěte náš školní časopis! 

Iva Stoličková 

 



MATURITA 

Někdo říká, že bude matura, 

neví však, že je tu stále Korona. 

Didakťák se prý neruší, 

na oprátku se všichni věší. 

 

Co se ale nestalo, 

Plaga zavolal: haló, haló. 

Založil si Instagram, 

od té doby je samý šrám. 

 

Sdělí nám prý, jak to bude, 

Blatný řekl: hybaj do školy, smrade. 

Nechce nám změnit maturu,  

přestože vyhodil Prymulu. 

 

Necháme se překvapit, 

i když nás to může utrápit.  

Honza Síbr 

 

 

 

Pokračujeme s napínavými příběhy… i s těmi jinými… 
 

 

ANDĚL STRÁŽNÝ 

Všechno to začalo jednoho mrazivého rána, když jsem vedla moji 

mladší sestřičku Kačenku do školky. To ráno bylo opravdu velmi mrazivé a 

bylo velké náledí, proto jsme se celou cestu klouzaly a užívaly si to. Bylo 

kouzelné vidět malou Kačenku tak šťastnou a zběsilou. Povídala mi své 

zážitky ze školky, o své první lásce, vysněném povolání doktorky i o tom, jak 

se už nemůže dočkat, až zasedne za školní lavici. Je to moje sluníčko, 

pomyslela jsem si. Už jsme byly skoro u školky, když v tom se na kluzké silnici 

z rohu objevilo auto, které v tom šoku a rychlosti nedokázalo zastavit, a tak 

Kačku srazilo. V ten moment se mi zastavil svět a já netušila, co dělat. Viděla 

jsem malou na zemi a vystrašeného řidiče, jak běží k ní a volá záchranku. Po 

tom mém šoku jsem v slzách doběhla za nimi a vzala jsem sestřičku do 

náruče, sotva dýchala. Tolik jsem si to vyčítala, proč jsem jen nedávala větší 

pozor, kdybych tak mohla vrátit čas… Ty její pootevřené rty, zavřené oči, a 

zakrvácený obličej. Lámalo mi to srdce. Modlila jsem se za ni, aby byla 

v pořádku. Když přijela sanitka, rychle ji naložili do auta a dali vědět rodičům. 

Za chvíli už jsem seděla v autě vedle mámy a jeli jsme do nemocnice. Tolik 

jsme se o ni strachovali. Když jsme dojeli, sestra ležela na nemocničním lůžku. 

Seděli jsme u ní a drželi ji za ruku. Po nějaké době jsme slyšeli jemný nádech. 

Vtrhly nám slzy do očí, když jsme viděli, jak se její maličká hruď nadzvedává. 

Pomaličku otevřela oči. Netušila, kde je, ani co se přesně stalo. Do ticha se jen 

ozvalo: „ Pomohl mi.“ Maminka se na ni dojemně podívala a zeptala se, o kom 

mluví. „Můj andílek strážný, pomohl mi.“ Podívali jsme se s mamkou na sebe, 

a nevěřily svým uším, Kačenka si nikdy nevymýšlela. „Ale co to povídáš, 

zlatíčko?“ zeptala jsem se jí. Mlčela. Po chvíli nám začala vyprávět, co 



doopravdy viděla. „Když mě srazilo to auto, viděla jsem černo, pouhou tmu. 

Když vtom jsem viděla bílý obrys postavy s obrovskými křídly, když jsem ji 

viděla jasněji, uvědomovala jsem si, jak nádherná je. Ano, nevymýšlím si, jsem 

si jistá, že to byl můj andílek strážný, mohla jsem umřít, ale on mě zachránil. 

Vzal mě za ruku a pohladil mě. Pak už si jen vybavuji, jak jsem otevřela oči 

tady na lůžku.“ Bylo to až neuvěřitelné, obě jsme jí ale věřily. Jen jsme se 

pousmály. Kačenka vyčerpáním zavřela oči a usnula. Nechápu, jak se to 

mohlo odehrát všechno tak rychle, přišlo mi to jako věčnost… 

 Už to bude bezmála deset let. Kačka studuje zdravotní školu, a plní si 

tak svůj dětský sen. Do teď svého strážného andílka vidívá ve snech a je mu 

vděčná za záchranu života. Bylo to neuvěřitelné, od té doby věřím na anděly.  

Anna Řehulková 

 

Prázdno 

Byla sobota ráno. Další́ obyčejný́ den v karanténě. Byla jsem rozespalá a šla 

jsem si udělat snídani. Vtom jsem si všimla, že jsem doma sama. Zkusila jsem 

zakřičet jméno bratra – nic. Sestry – nic. Rodiče také neodpovídali. „To je 

divné́,“ říkala jsem si. Vždy když někam jedou, tak mi o tom řeknou. Šla jsem 

si udělat snídani, otevřela jsem lednici a v ní nebylo žádné jídlo. Byla úplně 

prázdná, odpojená od elektriky. Otevřela jsem chlebník, ve kterém běžně 

míváme pečivo, také nic. Všechny skříňky byly prázdné.  

Šla jsem se podívat do ložnice rodičů, tam také nic nezbylo. Manželská postel, 

všechen nábytek, obrazy, všechno bylo pryč. Stejný pohled se mi naskytl i ve 

zbylých místnostech domu, jen můj pokoj zůstal přesně takový, jaký byl. Vzala 

jsem do ruky telefon, chtěla zavolat někomu z rodiny, kamarádům. Telefon 

fungoval, ukazoval správné datum, správný čas, ale byl prázdný. V telefonu 

jsem neměla žádné kontakty, z galerie zmizely všechny obrázky mých 

milovaných. Zůstaly jen fotky mě.  

Hrozně mi bušilo srdce, měla jsem slzy v očích. ,,To přece není možné,“ 

zakřičela jsem. Rozhodla jsem se, že z tohoto hrůzyplného domu uteču. 

Seběhla jsem dolů ke vchodovým dveřím, rychle otevřela dveře a vyběhla. 

Vyvalilo se na mě světlo. Tak jasné, oslňující. Bylo to jako dívat se do slunce. 

Zakopla jsem.  

A přesně̌ v tento moment jsem se probudila. Můj sen skončil. Okamžitě jsem 

vstala a rozběhla se do kuchyně. Lednice plná, chlebník nacpaný pečivem a 

co je nejdůležitější - moje celá rodina sedící na gauči, smějící se u filmu. Hned 

jsem za nimi běžela a všechny je objala. Koukali na mě s vytřeštěným 

pohledem, co se mi stalo, ale já byla prostě jen ráda, že je vidím. 

Bára Vyroubalová 

 



Konec nebo začátek? 

Píše se rok 2064. Svět je nucen vypnout veškerou elektroniku, elektřinu, 

celkově všechny moderní technologie a žít v temnotě. Po celém světě se 

objevila prasklina, z níž na povrch vystupují monstra. Útočí na veškerá 

elektrická zařízení. Říká se jim různě. V každé části Země jinak. Někde jsou to 

tarykové, požírači, jinde ohňové stvůry. Jediný způsob, jak přežít, je vrátit se 

ke svým kořenům a naučit se žít, jako to zvládali naši prapředkové. 

Všechno to začalo před pěti lety. Nejdřív celá Země zaznamenala bezpočet 

různě silných zemětřesení. Během tří dnů se objevila táhlá prasklina, napříč 

celým světem. Pak se nějakou dobu nedělo nic. Jistě, začali to zkoumat vědci 

a odborníci. Internet byl zaspamovaný zprávami o konci světa. Během pár dní 

jsem si připadala jako uprostřed katastrofického filmu. A pak se objevily první 

příšery. Nejdřív jich bylo jen pár. Než stihla armáda zakročit, dokázaly zničit 

několik měst. Neútočily příliš na lidi, spíše na různé vysílače, věže antény a 

pak na domy. Až se jim povedlo vyřadit elektřinu celé Země. Blackout, ale ne 

takový ten na týden nebo na měsíc, jak už tomu párkrát v historii bylo. Tento 

byl konečný a navždy. Pochopili jsme, že tarykové nás nechají na pokoji, 

pokud u sebe nebudeme mít žádnou techniku, a tak po tolika stoletích vývoje 

se lidé vrátili zpět do lesů. Mně tenkrát bylo dvanáct let a upřímně jsem si ani 

trochu neuvědomovala, co že nás to postihlo.  

Samozřejmě jsou tu fanatici tvrdící, že je to trest za ničení naší planety a že 

moderní věda a technologie pokročily až příliš. Možná je to pravda. Ale jedno 

vím určitě, jestli je to trest, tak je až příliš krutý a nespravedlivý. Chudí lidé, 

jako já a mí přátelé, přišli o všechno. Naopak těch bohatých se to málem ani 

nedotklo, když pominu fakt, že nemají své chytré domácnosti. Na druhou 

stranu a tahle otázka mi vrtá hlavou už pár let, proč ty příšery neútočí i na lidi? 

Celý život jsem žila v malé vesnici u lesa. A věřte, těch už opravdu moc 

není. Ale právě lidé z takových míst se v nově nastalé době stali vůdci. Bývalí 

prezidenti a prezidentky, politici, ti všichni nám byli k ničemu. Bez mobilů 

počítačů a internetu nevěděli ani, jak si uvařit čaj. Myslela jsem si, že už bude 

jen líp. Ale nemohla jsem se mýlit víc. Ukázalo se a naši předkové to věděli, že 

nejhorším nepřítelem lidstva je lidstvo samo. Vandalismus, krádeže a násilí. 

Trvalo to až zbytečně dlouho, než byl opět nastolen řád. Kdo by to byl řekl, 

museli jsme se vrátit k papírovým knihám a hledat odpovědi na to, jak přežít v 

historii.  

Naše Země je teď v rukou, nebo spíš pařátech taryků, zničili úplně všechno, 

nás teď hlídají a jsou jako naši bachaři. Sledují každičký náš pohyb a hlásí jej 

svému šéfovi do propasti. Vlastně ani nevíme, proti čemu nebo komu to 

stojíme. Buďme jen rádi, že dosud nezaútočili ani na jednoho člověka a to i 

přesto, že my na ně jo. Naše zbraně je nemůžou zranit. Nemáme tušení, jak 



se proti nim bránit. Proto žijeme v lesích a snažíme se s nimi za každou cenu 

nerozpoutat válku. Zdá se, že jsme se vzdali, ale opak je pravdou. Jen stále 

čekáme na řešení, na odpověď... 

Dnes je mi sedmnáct. Uběhlo pět let a pořád nejsem schopná říct, co bude 

zítra nebo jestli bude nějaké zítra. Snažíme se přežít všemi prostředky. Stále 

nevíme přesně jak na to, ale má to i své klady. Konečně pro jednou táhneme 

všichni za jeden provaz. I když je to spíš novinka posledních let, doufám, že už 

to tak zůstane. Musí to tak zůstat, protože přesně tohle znamená naši jiskru 

naděje pro budoucnost. A tak si říkám... 

  Možná že to není tak úplně konec světa, možná je to spíš nový začátek. 

Co když se prostě musíme naučit žít jinak a uspějeme-li, pak jsem ochotná 

věřit, že má lidstvo ještě budoucnost. Nakonec to možná není ani tak trest jako 

zkouška, ponaučení, výzva. Kdo ví? Já vím jediné, nevzdáváme se a s 

každým dnem jsme silnější.  

Kristýna Ondrouchová 

 

 

… přesto se z nás stali přátelé 

Byla sobota. Seděl jsem na baru, jako vždycky v tuhle dobu, a vtom si 

ke mně přisedne sympatická zrzka. Statečně se snaží vést konverzaci 

s opilým chudákem. Na to, jak je hezká, by mohla mít daleko větší 

sebevědomí. S každým dalším panákem je upovídanější. „Hele, a to tady jen 

tak sedíš a házíš do sebe jednoho za druhým?“ „Do toho ti nic není, krásko. 

V jednom dni jsem přišel o všechno, tak mi sakra řekni, co mám dělat.“ Po 

chvíli si získává moji důvěru a vyklopím jí úplně všechno. „Znali jsme se ze 

střední, chodila dva ročníky pode mnou. Jen co získala titul, jsme se 

zasnoubili a nebyl večer, kdy by mi nepovídala o své vysněné svatbě, 

krásném manželství a taky o dětech. Před pár měsíci mi místo zasněného 

povídání řekla, že si jde sednout s holkami, ale už mi zapomněla říct, že se 

stihla vyspat s mým nejlepším kamarádem. Okamžitě jsem ji vyhodil z bytu a 

od té doby jsme se neviděli.“ Chvilku mi ještě dělá psycholožku, ale pak už jdu 

domů. 

Procházím ulicí a počítám pouliční lampy, jako když mi bylo sedm a 

chodil jsem ze školy. Domů jich zbývá ještě 14. Taky cítím, že jsem daleko 

méně opilý než obvykle – okaté zrzky na mě mají asi dobrý vliv. Najednou u 

mě zastaví auto, okýnko sjede dolů a slyším svoje jméno. Ten hlas. Patří 

dívce, kterou jsem miloval, ale taky jsem doufal, že už ji nikdy neuvidím. 

„Vždyť sotva chodíš, pojď, zavezu tě domů.“ Dlouho mě přemlouvá, až 



nasednu. Ještě mi pomůže do schodů a vsunout klíč do zámku. Vzájemně se 

zadíváme do očí a už ji zvu nahoru. Neváhá. 

Sedíme, povídáme si, čas plyne. Mluvíme spolu jako staří přátelé a 

úspěšně slovy obcházíme ten nešťastný večer. Na chvíli zrakem opustím její 

tvář. „Ty jsi těhotná!“ „Jo, jsem. Bude to chlapeček.“ Automaticky se začne 

usmívat a hladit si břicho. „To je jeho, že jo? Vypadni.“ „Ne, není.“ „Tys jich 

stihla víc? Vždyť jsi minimálně v pátém měsíci.“ „Nech mě domluvit. Je tvůj. 

S nikým jsem nic neměla. Tehdy jsem nechápala, co se stalo a dlouho jsem se 

tě snažila kontaktovat. Až nedávno jsem mluvila s tím idiotem a ke všemu se 

přiznal. Víš, to, že jsme se dneska potkali, nebyla náhoda.“ Zbytky alkoholu se 

mě zmocní, vrazím jí do rukou bundu a boty a už jen pozoruju, jak zděšeně 

utíká bosá a uplakaná po schodech dolů. Hned, jak zavřu dveře, brečím taky. 

Uvědomuju si, že jsem to všechno podělal – už podruhé. Dorazím se tím 

kyselým vínem, co jsem dostal k svátku a usínám. 

V pondělí ráno utíkám do banky. Převoněným sukýnkám něco nalžu a 

už buším na dveře jeho kanceláře. Pustí mě dál. „Je to pravda? Nic jste spolu 

neměli? Všechno sis to vymyslel?“ Je v šoku a dlouho nám oběma trvá, než 

se uklidníme a můžeme mluvit jako dospělí lidé. „Doteď si to vyčítám. Strašně 

jsi mě naštval, když jsi mě tenkrát odmítnul. Stačil jediný tvůj podpis a nemusel 

bych teď sedět v tady tom zatraceným kanclu. Věděl jsem, jak moc ji miluješ, a 

chtěl jsem ti zkazit život, jako jsi to udělal ty mně. Mrzí mě to, ale nemohl jsem 

ti najednou jen tak říct, že se nic z toho nestalo.“ Ještě chvíli křičíme jeden na 

druhého, ale pak už mě odvádí ochranka. Ten člověk mi málem vzal všechno, 

na čem mi kdy záleželo, a znovu mi dokázal, že v mém životě nemá co dělat. 

Teď tu stojím nad tvou postýlkou. Ty na mě zíráš, celou dlaní svíráš 

jediný článek mého prstu a nemáš ponětí, co říkám. Víš, jednou už jsem 

pohřbil všechny svoje sny o tom, že bych s tvojí maminkou mohl mít ten 

krásný život, o kterém mi často vyprávěla – plný štěstí, lásky a tebe. Snad 

jsem tě na malou chvilku i nenáviděl, myslel si, že nejsi můj, možná si i přál, 

aby ses nikdy nenarodil … a přece se z nás stali přátelé. 

Eliška Smýkalová 

 

Technika a my 

Přemýšleli jste někdy, jaký by byl život bez moderních technologií? Jak 

dokázali naši předkové žít bez chytrých mobilů, počítačů, internetu nebo jen 

obyčejných elektronických spotřebičů? No já nad tím přemýšlím vlastně 

celkem často. 

Nejdřív je třeba položit si otázku, jsou opravdu chytré spotřebiče jen 

přínosem? Samozřejmě nám ulehčují život. Dnešní doba je chaotická a 

uspěchaná, proto milujeme vše, co nám ušetří čas. Osobně si ale myslím, že 



tyto „vylepšováky“ nás nutí být línými. A ostatně taky používat míň mozek. 

Mladší generace se upnuly na své mobily a bez nich už žít neumí. Co kdyby 

se ztratili v lese? Vždyť mají problém poznat na ručičkových hodinách čas, 

neumí se orientovat v mapě a to vůbec nemluvím  

o nějaké orientaci v terénu, rozdělání ohně, nebo znalosti jedlých hub a bobulí. 

Pravdou je, že každý mobil má omezenou dobu výdrže baterie. V momentě,  

kdy nám zahlásí vypnutí za pět vteřin, co uděláme pak? Kolik z nás by si 

v takové situaci umělo poradit?  

A pak jsou tu hry. Dříve telefony sloužily jen pro volání, ale zdá se mi, že 

dnes jsou spíše na hry a internet. Samozřejmě to neplatí pro všechny, ale 

nejméně mladší generace se v tom uvidí. Hry mohou být příjemným 

odreagováním, jenže stejně tak jako filmy, jsou čím dál tím brutálnější a 

drastičtější. Mají vliv na lidskou psychiku a podporují agresivní chování.  

Nemůžu ale tvrdit, že na nás mají technologie jen negativní dopad. 

Můžeme se díky nim naučit cizí jazyk, stáhnout si spoustu aplikací jak pro 

vzdělávání nebo pro zábavu, či jen tak brouzdat internetem a hledat si vše, co 

nás zajímá. Záleží jen na povaze a zdravém úsudku každého člověka, jak tyto 

prostředky využije. Upřímně myslím, že zcela zásadní je také, kde a jak člověk 

žije. Pokud budete žít na vesnici, mít spoustu zvířat a půl dne kolem nich 

běhat a starat se o ně, myslím, že dokážete žít  

i bez her na mobilu, ono na ně totiž pak nezbude ani čas, ani chuť. Oproti 

tomu, když jste zavření celý den v malém bytě někde ve městě a nudíte se, 

pak spíš strávíte hodiny a hodiny hraním her a celkově na mobilu.  

Ať už žijete kdekoliv, mám pro Vás jednu výzvu. Udělejte si alespoň jeden 

den v týdnu offline den. Odložte veškerou techniku. Ale napřed dejte všem 

vědět, že nebudete odpovídat na zprávy, aby neměli starost. Užijte si den se 

svými blízkými a běžte se třeba projít do přírody. Věřte mi, zlepší Vám to 

náladu, pročistí hlavu a zamyslete se, jestli opravdu potřebujete neustále mít u 

sebe mobil a ostatní techniku. Dejte mi vědět, co jste si uvědomili. 

Kristýna Ondrouchová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Několik slov na závěr 

 

Další číslo školního časopisu je na světě a my pevně 

věříme, že jste v něm nalezli vše, co jste očekávali. 

Děkujeme všem přispěvatelům za to, že si i mezi plněním 

školních povinností najdou chvíli a sepíší pár slov.  

 

Než se rozloučíme, popřejeme všem čtenářům krásné jaro, 

které se nezadržitelně blíží, veselé Velikonoce. Naším 

hlavním přáním a touhou je však to, abychom se brzy 

vrátili k normálnímu způsobu života a mohli si opět zajít 

společně na výlety, na zmrzlinu nebo se prostě jen setkali 

ve škole.  

 

 

Krásné dny a jen samé dobré zprávy přeje 

kolektiv školního časopisu Obchodní akademie 

Prostějov . 
 

 
 

 

 

 

 


