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Konec školního roku je za dveřmi, 
uzavíráme známky, plánujeme 

dovolenou a chystáme se vydechnout 
po náročných měsících domácí výuky. 

Nejen studenti, ale také učitelé se 
radují, že se vše navrací k normálu. 
Věříme, že tomu tak bude rovněž na 

počátku nového školního roku .   



 

Několik slov na úvod… 
Poslední týdny trávíme opět ve společnosti učitelů, spolužáků, 

kamarádů a známých. Kontakt s ostatními lidmi nám opravdu 

chyběl a návrat do škol přišel v nejvyšší čas. Ve školách proběhly 

přijímací zkoušky, maturitní zkoušky a postupně jsme si zvykali na 

režim, který byl pro nás zcela běžný před příchodem Covidu. Vše zlé 

je pro něco dobré, měli bychom se zaměřit jen na to pozitivní, co 

nám doba strávená „jinak“ přinesla. Asi už toho bylo napsáno dost 

a dost, uvedli jsme spousty úvah, zamyšlení, vypravování na téma 

koronavirus. Už se od toho ale odpoutáme a budeme se zabývat 

náměty zcela jinými. Informace o dění na Obchodní akademii 

Prostějov naleznete ve Zpravodaji školy, ten je umístěn na 

webových stránkách. V časopise vám opět přinášíme práce 

studentů, ale i učitelů, a doufáme, že se u nich pobavíte a 

odpočinete si. Pojďme na to .  

 

Bulvár – slovo, které slavní lidé neslyší rádi, stejně neradi jej slyší 

seriózní novináři. My jsme si na bulvární reportéry zahráli a 

pokusili se sepsat klasický bulvární článek. Zde jsou texty vzniklé 

napříč ročníky.  

 

Bulvární článek 

 
ČESKÝ TURISTA NAPADEN MEDVĚDEM! 

Ve Vysokých Tatrách napadl medvěd českého turistu. 

Ve Vysokých Tatrách, které jsou častým útočištěm českých vyznavačů horské 

turistiky, byl v sobotu 29. května napaden turista z jižní Moravy Pavel Klop. Sám o 

incidentu řekl:,,Zrovna jsme šli s rodinou opuštěnou horskou cestičkou, když jsem 

kousek v lese uviděl borůvčí a šel jsem si pár plodů natrhat. Hledal jsem borůvky a 

najednou uslyšel funění. Myslel jsem si, že je to moje žena, tak jsem jí řekl, ať tak 



nefuní a sbírá dál. Nedočkal jsem se odpovědi, tak jsem se otočil a uviděl statného 

medvěda. Zakřičel jsem a s celou rodinou jsme se dali na útěk. Já byl nejpomalejší, 

protože jsem měl sandály a ponožky. Medvěd se za námi nehnal, nejspíš ho plašil zvuk 

cinkajících lahvových piv v batohu. Bez těch já do hor nelezu.“ Ačkoliv se podle 

horské služby jednalo pouze o mládě, které si nejspíš chtělo hrát, doporučují nescházet 

z vyznačených tras. 

 

TAJNÁ SVATBA JAROMÍRA JÁGRA! 

Hokejista Jaromír Jágr se údajně minulý týden tajně oženil se svou přítelkyní 

Dominikou. Svatba se měla konat na Řeckém ostrově Rhodos, kam pár odjel na 

dovolenou. 

Svatby se účastnili jen blízcí přátelé, kteří se slavným párem trávili dovolenou. 

Po příletu do Prahy Jaromír na naši otázku, jestli se skutečně svatba konala, 

odpověděl, že je to pouze jejich soukromá věc a vše ostatní se dozvíme později.  

Zůstává ale otázka, proč by se tak narychlo chtěli brát. Vzal si ji, protože chtěl jejich 

vztah posunout dál, nebo je za tím jiný důvod? Jaromír zatím o svém soukromí mlží a 

nechce zatím zveřejňovat žádné informace.  

 

ZNÁMÍ “TIKTOKEŘI” PODPÁLILI SVOJI LUXUSNÍ VILU! 

Luxusní vila se nachází na okraji malé vesničky Vrbětice v prostředí nejluxusnějších 

staveb v okolí. Vila má čtyři koupelny, sedm ložnic a dalších 100 m2 prostoru. 

Známá šestice mladých influencerů, kteří natáčí především zábavná videa na 

platformu Tiktok, ji dnes nad ránem podpálili.  

Marušku, Ladušku a Adama ráno vzbudil požární poplach a utíkali rychle pryč z 

domu. “My jsme vůbec nevěděli, co se děje, byli jsme vystrašení, a jak jsme viděli 

kouř, tak jsme utíkali hned pryč z domu,” uvedla Maruška. K celé situaci se přiznal 

slavný youtuber Datel. “No, my jsme ráno s Bárou a Jenisem vařili snídani a jaksi se 

nám to vymklo z kontroly a začala hořet pánvička,” přiznal Datel. 

Celá šestice se evakuovala z vily a čekali na příjezd hasičů. “Já jsem se ten oheň snažil 

uhasit ručníkem a pokličkou, ale nepodařilo se mi to,” řekl nám Jenis. Hasiči oheň 

uhasili hasicími přístroji a zdravotníci se ujistili, zda se nikomu nic nestalo. Majitel 

vily ještě nezná celkovou cenu škody, která byla napáchaná. Úhradu napáchané škody 

bude požadovat po dané trojici. 

 

STARONOVÝ MINISTR ZDRAVOTNICTVÍ PŘISTIŽEN NA TAJNÉ PARTY! 

Staronový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se zřejmě objevil na jedné party, tvrdí 

media! Na tom samozřejmě nic není, ale party se konala v době, když to ještě vládní 

protiepidemiologická opatření nedovolovala! Party měla zřejmě být při příležitosti 

oslavy narozenin jednoho z Vojtěchových rodinných příslušníků. Budou následovat 

nějaké postihy? Bude mít tenhle Vojtěchův „úlet“ nějaký dopad? Ministr zdravotnictví 

se zatím k této situaci nevyjádřil. Jak bude reagovat premiér? Bude Vojtěch 

odvolán?... 



 

DAVID GRÁNSKÝ, MILENECKÝ VZTAH SE SVOJÍ KOLEGYNÍ: BUDE 

ROZVOD? 

Pohledný herec ze seriálu Sestřičky Modrý kód, David Gránský (29) se tajně schází 

s mladou herečkou Natálií Halouzkovou (20). V seriálu Sestřičky tito dva hrají pár, 

mezi kterým to dost jiskří. Vypadá to, že to mezi nimi jiskří i v reálném životě. 

Milenci to spolu táhnou už od listopadu minulého roku. Kdy mezi nimi přeskočila 

jiskra na natáčení. Vztah však do teď drželi v tajnosti, protože David Gránský je 

ženatý. David tvrdí:“ Vztah s Natálií jsem rozhodně neplánoval, prostě to tak nějak 

vyplynulo. Svůj bývalý vztah už nechci rozebírat.“ 

Manželka Davida Gránského Nikola, se k situaci vyjádřila na sociální síti Instagram: 

„Nikdy bych nevěřila, že někdo, koho znám tak dlouho, by mi dokázal takhle ublížit. 

Už s ním nechci mít nic společného. Bylo to od obou pěkně hnusný.“ 

Natálie Halouzková se zatím k této situaci nevyjádřila. 

Někteří fanoušci seriálu Sestřičky si všimli z instagramových příspěvků a stories, že se 

k sobě Natálie a David mají. Většina z nich jim tento vztah přeje, někteří jsou však 

zhnuseni chováním Davida Gránského.  

 

HERCI ZE SERIÁLU JAK JSEM POZNAL VAŠI MATKU BYLI PŘISTIŽENI 

SPOLU, CHYSTÁ SE NÁVRAT SVĚTOZNÁMÉHO SERIÁLU? 

Před dvěma dny přidala herečka Alyson Hannigan na platformu Instagram fotku 

s jejími kolegy ze seriálu (Jason Segel, Cobie Smulders, Josh Radnor a Neil Patrick 

Harris) Jak jsem poznal vaši matku příspěvek s popiskem „something big is coming“ 

v překladu „něco velkého se chystá“. Hned po zveřejnění příspěvku se strhla obrovská 

vlna spekulací a teorií fanoušků, o co by se mohlo jednat. 

Před nedávnou dobou jsme se dočkali i návratu devadesátkové show Přátelé. Na 

televizní obrazovky se show vrátila ve formě šedesátiminutového speciálu, kde se 

herci sejdou a vypráví o svých prožitcích z natáčení. I když to možná nebyla podoba 

návratu, kterou jsme všichni čekali, měla neskutečný úspěch.  

Inspirují se tvůrci seriálu Jak jsem poznal vaši matku seriálem Přátelé, nebo 

vytvoří návrat v úplně jiné podobě? Žádné jiné informace, kromě jednoho příspěvku 

na sociální sítě herečky Alyson Hannigan bohužel nemáme a všechno jsou zatím 

jenom spekulace. Ale věříme, že se brzy dozvíme více.  

 

VELKÉ ODHALENÍ ANDREJE BABIŠE 

Minulý týden byl premiér Andrej Babiš spatřen, jak vstupuje v Praze do luxusního 

hotelu Imperial. Vstupoval tam se ženou, které bylo asi dvacet let. Ale Monika 

Babišová to nebyla. 

Minulou středu 28. 3. byl spatřen premiér České republiky Andrej Babiš, jak jde na 

hotel s mladou slečnou. Bylo kolem deváté večer a premiér vstupuje do hotelu 

Imperial ovšem bez své manželky Moniky Babišové. Podle dostupných informací by 



mohlo jít o herečku Evu Burešovou. Co na pokoji v hotelu dělali, nikdo neví. Monika 

se k rozhovoru nechtěla vyjadřovat. Jak se bude nadále situace ještě vyvíjet, uvidíme. 

 

KORONAVIRUS: DALŠÍ PANDEMIE PŘIJDE, VARUJÍ EPIDEMIOLOGOVÉ 

Epidemie v České republice dál zpomaluje. V neděli testy potvrdily 563 nových 

případů. Proti minulému týdnu je jich o pětinu méně. Ale i přes to se toto nízké číslo 

může za pár týdnů při neopatrném rozvolňování vyšplhat zpět na několik tisíců 

případů denně. Češi by tedy neměli ještě předčasně oslavovat a měli by si i nadále 

chránit dýchací cesty, nepodceňovat svoji ochranu před virem a nadále poslouchat 

epidemiology. Další informace o pandemii koronaviru můžete sledovat na našem 

webu Bulvar.cz online. 

 

NOVÁ PŘÍTELKYNĚ JAROMÍRA JÁGRA 

JAROMÍR JÁGR SI NAŠEL NOVOU MLADOU PŘÍTELKYNI, JE O 30 LET 

MLADŠÍ!!! 

Po nečekaném rozchodu se svojí bývalou přítelkyní Dominikou Branišovou se hodně 

rychle Jágr vzpamatoval, ani ne po měsíci si našel novou přítelkyni. Jedná se o Marii 

Roseckou, kterou můžeme znát ze seriálového pořadu na televizi Prima Likehouse. Je 

jí 20 let a překypuje krásou a umělým poprsím. Není tedy divu, proč si ji Jaromír Jágr 

vybral. Poprvé se prozradili v kavárně Pražírně, kde si spolu dávali nejspíše rande.  

 

KONEC VLÁDY ALŽBĚTY II.?!?!? BYLA DONUCENA ODSTOUPIT KVŮLI 

SYNOVI??! 

Šokující zpráva! Princ Charles se konečně dočká trůnu! 

Britská královna Alžběta po 69 letech přenechá trůn svému synovi. 

Důvodem je prý její věk a zdravotní stav, je však možné, že byla k tomuto rozhodnutí 

donucena.  Toužil princ Charles po trůně nebo je zdraví královny v ohrožení? 

Nejnovější informace Vám okamžitě budeme předávat. 

Váš časopis VÍME TO PRVNÍ 

 

KONEC KARIÉRY? 

Snažil se přijít o hlas. 

Známý moderátor televizních novin se pokusil přijít o svůj hlas, aby nemusel mluvit o 

ošemetném tématu. Majitelé řekli, že se jim jakožto moderátor osvědčil, ale doufají, že 

se nic podobného v budoucnu nestane. Chtějí totiž, aby byli jejich moderátoři ochotni 

mluvit o každém tématu. Jestliže se stane něco podobného znovu, tak přijde o své 

místo. 

 





 

  

KORONAVIRUS JE JEN VÝMYSL!! 

Nic není, jak se zdá, vláda lže! 

Skupina amatérských vědců z pražské univerzity zjistila, že covid-19 je jen výmysl 

vlády. „Jedná se o vymyšlenou nemoc, jejichž záměrem bylo právě zavření škol, 

protože se vláda cítí hloupá, potřebuje mít okolo sebe ještě hloupější lidi!“ říká mladý 

vědec Novák. Podle reálné teorie slečny Svobodové, vláda pomalu krachuje, proto 

zavřela obchody i služby, potřebuje být bohatší než ostatní.  Je jisté, že koronavirus tu 

bude minimálně dalších 8 let, poté by se v průběhu roku 2029 mohlo začít pomalu 

rozvolňovat. „Měli bychom se vzchopit, a začít protestovat. Víme, kde je pravda!“ 

prohlásil Jan Přikryl.   

 

 

JEJDAMANE! EVA BAREST JE ZASE TĚHOTNÁ! 

Chudáci děti a nový nápadník? 

Jak jsme mohli zpozorovat v posledních týdnech, tak naše známá česká herečka si 

našla nového muže. Svoje 2 děti přenechala do péče bývalému manželi. To je ale 

strašné! 

Už zase těhotná? 

Také jsme si mohli všimnout, že nám Evička trochu přibrala, ano opravdu je těhotná. 

Včera v 7 hodin večer to napsala na svůj účet na Twitteru.  

Jak to bude s její kariérou? 

Podle dostupných informací Barest na příštích pár let přeruší svojí hereckou kariéru 

kvůli těhotenství, mateřské a hlavně se nám pochlubila, že se v průběhu mateřské bude 

věnovat hudbě! 

Budou nám z toho krvácet uši? 

No to snad ne. Dozvěděli jsme se, že naše herečka dlouhá léta hrála na klavír a je 

v tom naprosto dobrá. Na základní škole chodila do hudebního kroužku a na střední 

škole také! Po škole toho nechala, ale snad se jí talent vrátí zpátky a bude úspěšná 

aspoň v tomhle oboru! 

Bude plánovat ještě další dítě? 

To nikdo zatím neví a Eva se nám s tímhle ještě nesvěřila. Ted má nejspíš hodně 

starostí s těhotenstvím a neplánuje si další potomky.  

My za noviny Křída.cz přejeme Evičce Barest to nejlepší do těhotenství a hlavně zdraví 

jejich ratolestí!   

 



 



 

ZNÁMÝ BEZDOMOVEC MAJSNER ŽIJE 

*Šokující* 

Známý bulvární novinář Pavel Novotný přišel s touto informací během včerejšího 

dopoledne. Kdy po necelém ročním pátrání došel k zjištění, že major Majsner je 

naživu. 

Majsner je jeden z bezdomovců známe youtube reality show Aleše Bejra. Jedná se o 

youtube pořad tvůrce Aleše Bejra, který zachycuje každodenní život party 

bezdomovců v Pardubicích. Hlavní postavou se stal již od začátku celé show dnes už 

velice známý major Majsner. Major Majsner navštívil s Alešem Bejrem mnoho 

destinací například Egypt nebo Dubaj. Jeho příběhy a hlášky se staly již legendárními 

a mnoho mladých lidí je dodnes používá. Zlom v celé reality show nastal před 

necelým rokem. Kdy byl Majsner nalezen mrtev v tzv. Stanovém městečku. Jedná se o 

příbytek bezdomovců v Pardubicích. Podle údajné pitvy bylo zjištěno, že příčinou 

úmrtí bylo udávení se vlastními zvratky. Poté následoval pompézní Majsnerův pohřeb, 

který zorganizoval samotný Aleš Bejr. Vše se zdá ale jinak, než to na první pohled 

může vypadat. Podle našeho zjištění lze jasně dokázat, že známý Major Majsner je 

naživu. Podle všeho ho má ukrývat samotný tvůrce celé reality show Aleš Bejr. Naše 

redakce dospěla k tomuto zjištění po necelém ročním každodenním sledování domu 

tvůrce reality show. Major Majsner by se měl ukrývat ve sklepě. Ze svého úkrytu však 

nemůže vycházet. Podle našeho zjištění je zde vězněn. Celý případ jsme předali policii 

ČR, která celý případ prošetří. Případ budeme i nadále sledovat. 

 

Jak sami vidíte, témata jsou různá. Důležité je, že to autory 

textů bavilo a dokázali pobavit i nás. Berme všechny informace 

s rezervou, vždyť se jedná o bulvár…  

 

Různé 
 

Bouřka 

 

Zajímavosti o bouřce 

Jeden blesk vytváří tolik energie, že dokáže upéct až 160000 toastů. 

Blesk ročně zabije až 24000 lidí. 

V roce 1998 bylo při odchodu ze hřiště zabito bleskem všech 11 členů fotbalového 

týmu z Afriky. 

V roce 1939 bylo v Utahu jediným úderem blesku zabito 835 ovcí. 

 

Blesk je 5 krát teplejší než povrch slunce. 

Blesk obsahuje rentgenové záření. 

Na jezeře Maracaibo ve Venezuele se bouřky vyskytují 140 až 160 dní v roce. 

Muži jsou zasaženi bleskem pětkrát častěji než ženy. 



Sochu Svobody zasáhne asi 600 blesků ročně. 

V roce 1902 byl bleskem zničen vrchol Eiffelovy věže. 

 

Co dělat a nedělat, když nás venku potká bouřka? 

Během bouřky je lepší být schovaný někde v budově a zbytečně nevycházet ven. 

Naopak se rozhodně neschovávejte pod osamělými stromy, na okraji lesa, pod převisy 

nízkých skal, či v menších staveních bez hromosvodu (např. stará hájenka).  Největší 

nebezpečí zásahu bleskem hrozí při pobytu v otevřeném terénu a na vyvýšených 

místech.  Během bouřky nezůstávejte na kopcích ani holých pláních. Velké nebezpečí 

hrozí i při koupání. Pokud vás zastihne bouřka v automobilu, nemusíte se blesku příliš 

obávat. 

 

Myslím, že když se někdo bojí bouřek, tak se není čemu divit a nemusí se za to stydět. 

 

 

 

Je čas se zamyslet a vyzkoušet si, kolik si toho pamatujeme z hodin 
českého jazyka a literatury… Kdo to zvládne? 
 

1) Jediný český spisovatel, který získal Nobelovu cenu za literaturu? 

2) Kdo napsal Těžkou hodinu? 

3) Když souvětí obsahuje jednu větu hlavní, o které souvětí se jedná? 

4) Kdo napsal Selské písně? 

5) Filip hraje kouzelné šachy. (Jaký je to větný člen?) 

6) Jak se jmenuje tato ukázka ze sbírky? 

 

"Moc, má panenko, moc se ptáš, 

jen honem pojď 

- 

však uhlídáš. 

Jen honem pojď 

- 

čas nečeká, 

a cesta naše daleká. 

Co máš, má milá, v pravici?" 

"Nesu si knížky modlicí." 

"Zahoď je pryč, to modlení 

je těžší nežli kamení! 

Zahoď je pryč, ať lehce jdeš, 

jestli mi postačiti chceš." 

Knížky jí 

vzal a zahodil, 

a byli skokem deset mil. 

 

7) Přestože byl velmi unavený, vydal se na výlet. (Jaký je to druh vedlejší věty?) 

 

 



 

 

 

 
 

 

Distanční výuka- výhody a nevýhody 

  

Výhody: 

Výhod distanční výuky jsem shledala hned několik. Mně osobně hrozně moc 

vyhovovala volnost. Možnost ráno vstát pět minut před začátkem hodiny. Nebo třeba 

srkání ranní kávy, aniž by mě u toho kdokoliv slyšel. Byla jsem ráda, že jsem se 

nemusela ráno hnát, na poslední chvíli malovat a sotva stíhat školní autobus – všechny 

povinnosti jsem zvládla z pohodlí své postele. Spoustou hodin mě také doprovázel můj 

pejsek, což mě při hodinách dělalo často šťastnější, skutečně mi její přítomnost 

zlepšovala náladu. Distanční výuku ocenila i moje maminka – měla jsem více času a 

mohla jsem jí více pomáhat s chodem domácnosti, nebo s mou sestřičkou. Mezi další 

výhody bych také počítala spoustu času na zkoušení nových věcí. V koroně jsem 

začala podnikat, vyrábět svíčky, vyšívat, šít apod… Moje zavřená restaurace mě velmi 

mrzela, takže jsem si vyhledávala vydělávání doma.  

 

 

 

Nevýhody: 

I přes všechny výhody s sebou distanční výuka přinesla i spoustu nevýhod. Chyběli mi 

mí kamarádi a pravidelná socializace s lidmi ze třídy. Slyšeli jsme jeden druhého sice 

každý všední den, občas se i viděli na webkameře, ale ani jedno nenahradí opravdový 

fyzický kontakt. Jsem si jistá, že samotu občas pocítili jak studenti, tak i učitelé. Dále 



mi paradoxně vše přišlo o trošku náročnější. Distanční výuka byla o něco pohodlnější, 

ale za to ne úplně přínosnější. Prezenční výuka je stále prezenční výuka, ve škole se 

toho prostě a jednoduše naučím víc. Důvodů je několik – ve škole jsem více pozorná, 

učitelé mají před sebou starou dobrou tabuli a v ruce fix a já díky fyzické přítomnosti 

mám od rána jakýsi režim, na který jsem zvyklá a který mi vyhovuje. Navíc - maturitní 

zkouška se jistě blíží a pokud by distanční výuka pokračovala, bála bych se o její 

zvládnutí.  

 

Barbora Vyroubalová 

 

 

Jak náš ovlivňují média? 

 

     Jak náš ovlivňují média? Většina si řekne, že vůbec, ale opak je pravdou. Média se 

stala součástí našich životů.  

     V dnešní době, kdo nemá instagram, jakoby nežil. Instagram je sociální platforma, 

kde celebrity určují trendy. To platí i na jiných platformách. Rádio, internet, televize a 

mnoho dalších. 

     Já se ale ptám. Dokázali bychom žít bez médii? Dozvídali bychom se takové 

informace, jaké se dozvídáme? Byl by ve světě mír? Když se zamyslíme, tak média 

mají velký vliv na mezinárodní vztahy. Když nějaký vlivný politik napíše na Twitter 

narážku na arabské národy a jejich náboženství, tak hned jejich radikálové udělají 

nebo se chystají udělat něco na oplátku.  

     Další sociální síť Tiktok, která si udělala své jméno hlavně v období pandemie, 

protože momentálně patří mezi nejpopulárnější aplikace. Tato aplikace funguje na 

principu legračních videí a plnění různých výzev. Asi se ptáte, jak nás může tato 

aplikace ovlivnit. Jednoho dne, zde vznikla výzva Blackout Challenge, která spočívá v 

tom, že uživatel měl natočit video, kde se nutí omdlít, většinou zadržením dechu a celé 

to natočit. Bohužel tuto aplikaci používá velká většina dětí. Výzvu chtěla splnit i jedna 

desetiletá holčička, která na následky zemřela. Ovlivnila ji aplikace, aby zkusila tuto 

hloupou výzvu. Tragédií jako tato, ve kterých figurovala sociální platforma, bylo již 

nespočet. 

     Média dokážou ovlivnit i teenagery. Každý chce být in, tak pozoruje všechny 

možné módní trendy, které momentálně existují. Mezi ně patří různé oblečení, módní 

doplňky, make-up, ale bohužel i vzhled postavy. Kvůli těmto nárokům, je na ně 

vyvíjen velký nátlak. Myslí si, že když nevypadají jako modelka či model, tak je s 

nimi něco špatně. Toto startuje většinu psychických problémů jako je anorexie nebo 

ztráta sebevědomí.  

     Jak nás tedy ovlivňují média? Různými způsoby a možná si to ani neuvědomujeme.  

Proto je lepší být sám sebou a nesbírat lajky pomocí různých příspěvků. 

      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

INTERNET – pomocník, pracant, kamarád, partner, 

zpovědník, důvěrník, zrádce… prostě pro dnešní generace 

neodmyslitelná součást života – osobního, profesního i 

školního.  

V různých intervalech se bavíme o nebezpečí, nástrahách 

internetu, ale stejně si bez něj svůj den neumíme 

představit.  

Žáci dostali za úkol zamyslet se nad tím, co nám internet 

dává a co bere. Představujeme Vám nejlepších pět prací.  







  
 

 

 



 



 

 

 

 

 



Zlatá tečka na konec 

Máme v pedagogickém sboru vyučující, která oplývá humorem, 

bohatou slovní zásobou a nekonečnou zásobou satirických 

poznámek. Všichni její texty vítáme, neboť víme, že nás čeká 

zábava. Nemůžeme tedy o pobavení ošidit ani naše čtenáře.  
 

Rok s koronou 

 

Dřív jsem myslela, že korona je jen sluneční. Omyl. Taky jsem myslela, že být 

učitelka ve škole je opruz. Další omyl. Být učitelka ve škole, kde sedí skuteční žáci, je 

super. Vím to až teď, kdy více než rok mohu své jízlivé poznámky typu – váš vztah 

k účetnictví je zjevně platonický – plivat jen na avatary na obrazovce.  

Rok doma mě uvrhl do společenské izolace. Zkuste zapříst sofistikovaný hovor s 

prodavačkou v pojízdné prodejně masa! Vím, kdy přijíždí výkup králičích kožek, kdy 

se brousí pomníky na hřbitově a s kým se tento týden rozloučíme na poslední cestě. 

Jsem nucena vyslechnout u pokladny hovory typu – osm dvanáctek pro mě a 

Vincentku pro moju. Moja není samice gorily v pražské zoo, ale troubecké označení 

manželky.  

Nebýt izolace, nezvětšil by se můj objem. Je to dobré ve chvíli, kdy se  potřebujete 

vznášet na vodní hladině. To jsem nepotřebovala ještě nikdy. Je to špatné ve chvíli, 

kdy máte limitovaný šatník a zavřené obchody. Ano, tepláky mají gumu v pase, ale 

nepokryjí všechny životní situace od kostela po cesty do města – tak říkáme jízdě pro 

nákup do Albertu v Přerově.  

Nebýt izolace, nevznikla by výzva Hébni kostró. Chtěla jsem ji ignorovat jako celou 

řadu dalších mailů, co se na mě denně valí. Jenže Simonka napsala do prvního dne 

svoje kilometry – jen jsem si tak odskočila od plotny, haha – a ve mně se probudila 

ambice nebýt pozadu. Jenže – mějte na paměti, že bydlím v Troubkách. Lidi mého 

věku chodí s hůlkama, které za sebou táhnou.  Nebo si koupí elastický obleček, aby 

bylo vidět, že „jdou běhat“. Já se to snažím maskovat. Jednak pro to, že běhám 

výjimečně – nesmí mě nikdo, ale opravdu nikdo vidět – a jednak pro to, že bych se 

v tom neoprenu propadla hanbou za všechny svoje objemy.  

Takže večer vyjdu z domu v psích riflích a staré bundě. Čelím otázkám typu – roznášíš 

letáky? Zdrhl ti pes? Píchlas kolo? Za vesnicí zrychlím, občas se rozběhnu stylem 

osmdesátileté japonské běžkyně, která právě doběhla svůj výroční maraton a protíná 

pásku s roztaženýma rukama. Už jsem šla/běžela v silném dešti, říkala jsem si, že jsem 

blbá, jenže chlívek v tabulce chce nakrmit číslem. Zase jsem pak viděla dvojitou duhu 

a stálo to za to. Taky jsem doběhla k cíli a tam na lavičce seděly dvě mlaďošky – znáte 

to, dvakrát čtyřicet kilo telecího. A začaly se hrozně smát. Já se nedivím. Já vím  

 

 



 

naprosto přesně, že v jejich věku bych se smála taky a zcela jistě bych prohodila něco 

děsně vtipného. Nahlas. 

Manžel mě povzbuzuje historkami, co se stane ženské, která chodí stejnou trasu ve 

stejnou dobu. Máti se mě ptá, proč nechodím po polu s motykó? Vilný myslivec 

Janoušek u mě  přibrzdí na svém motokole a  ptá se mě: Kam deš, kočko? Kdybyste 

viděli jeho střídavý chrup, pochopili byste moji bezmeznou hrůzu. Cítím tedy ze všech 

stran všemožnou podporu.  

Asi patnáctý noname ministr zdravotnictví nás pustil do školy. Hurá! Nevím, jak se 

strojí modelka na fashionweek, ale je to nic proti mojí radosti, že můžu mezi lidi. Do 

města. A není do to Alberta – bonus! Snažím se, aby na mě bylo vidět, že učím na 

škole živé žáky a že jsem na to pyšná. Snažím se, aby na mě nebylo vidět, že po 

procházce se najím. Lituji času, kdy jsem nemohla být se svými žáky. Jsou vtipní, 

pohotoví, kreativní, pečliví a dychtiví po vzdělání. Tedy do chvíle, kdy jim s chutí 

řeknu, že zjevně jejich představa o daňové soustavě je ryze abstraktní! Bože, díky!!! 

 

 

 

Loučíme se s přáním krásného léta 

plného odpočinku a radosti.  

 

Kolektiv školního časopisu 

Obchodní akademie Prostějov . 


