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Milí čtenáři,

první vločky nás provází adventem, který v těch-
to dnech, kdy se Vám časopis dostává do rukou, 
vrcholí. V celé redakci pracujeme pilněji než vá-
noční skřítci, abychom Vám pod stromeček na-
dělili poslední číslo časopisu letošního roku. Zvo-
lili jsme pro něj netradiční téma, kterým jsou sny. 
Ti pozornější jistě už postřehli, že se něco chystá, 
když na toto téma psali slohovku nebo vyplňova-
li dotazník. Moc Vám za to děkujeme, číslo jsme 
vytvořili společně s Vámi. Snovou nit, kterou je 
toto číslo prošité, několikrát protnou články s  ji-
nou tématikou. Dva čtivé rozhovory nebo zají-
mavé ukázky podmínek. Nezapomeňte otevřít 
přílohu, ve které Vás Tomáš vezme na procházku 
po Praze sevřené karanténou, kterou jsme zažili 
na jaře. Každý si tu určitě najde něco podle svého 
gusta. Přejeme Vám pohodové svátky a věříme, že 
se Vám splní každý vánoční sen. 

Za celou redakci Vám přeji příjemné čtení a tě-
šíme se snad už brzy všichni ve škole na viděnou. 
Adam Lustig
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 Chcete nás podpořit? 
Přispějte na aktivity Přírodní školy na portálu. 
 www.darujme.prirodniskola.cz  Děkujeme.

.Kryštof.

 Vyhlašujeme fotosoutěž  s tématem  
„Zimní čas“. Fotografie zasílejte na e-mail: 
casopis@prirodniskola.cz 
Těšíme se na Vaše příspěvky!
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Velké vypnutí (lockdown)  
a nesmělé nahození
František Tichý

.konec října. Týden před podzimními prázdnina-
mi jsou už všechny školy zavřené. Mladší si užili par-

ty na Zvonici dost, ale starší už jsou doma třetí týden, 
a tak jim nabízíme, byť v omezeném režimu šestičlen-
ných skupinek, setkání a výuku v Ďáblickém háji. Když 
se v místním Areálu zdraví postupně vynořují z lesa zná-
mé tváře, připadám si jako zakladatel partyzánského 
oddílu. Pak zapalujeme oheň, konverzujeme německy 
a rusky, ukazujeme si a rozebíráme pokusy z fyziky 
i vyprávíme o vzniku mnohobuněčných.

.čtvrtek 22. října  Jsou povoleny zo-
tavovací akce, a tak se nejprve s  pri-
mou a o tři dny později i s tercií vy-
dáváme do Svatého Jana pod Skalou. 
Brigáda, večerní opékání, hry i výlet 
na Ameriky, to všechno je jako zá-
zrak. Díky moc svatojánkům i  Jir-
kovi, který do toho šel s námi 

a  moc pomohl.

KRONIKA

.3. listopadu.
V úterý organizujeme vzpomín-
ku na naše zemřelé spolužáky 
Simona a Tomáše. U Simonova 
stromu zapalujeme během od-
poledne svíčky, z barevného listí 
skládáme obří srdce, další se při-
pojují z domovů na dálku. I když 
se snažíme být trpěliví, nesklá-
dáme ruce do klína. Učitelé, jed-
notliví studenti (mj. v rámci OV) 
i Studentská rada píší poslancům, 
senátorům i ministrům a zdů-
razňují nebezpečnost dlouhodo-
bě zavřených škol (naše vláda je 
totiž zavřela dříve než bary a po-
silovny, což by bylo v západní Ev-
ropě nemyslitelné) s prosbou na 
legalizaci dětských aktivit venku. 
Občas nám dokonce i někdo od-
pověděl.

.28. - 30.října. Podzimní prázdniny 
jsou nadechnutím. Čísla nakažených, 

ale i mrtvých prudce stoupají, podle 
některých zpráv mají být školy zavřené 

dva až tři měsíce. Snažíme si zachovat 
nadhled a optimismus, ale jde to dost těž-

ko. Během prázdnin se podaří uskutečnit online 
povídání o škole pro matfyzáky i Arnoštův výklad a zkou-

šení z hub. To, že o prázdninách je nějaká dobrovolná ško-
la, nikdo nebere jako „vopruz“, ale příležitost vrátit se 
alespoň trochu do normálního světa. Kolem Dušiček 
země utichá a vše se znovu zpomaluje.

.listopad. Přibližně v polovině 
měsíce je vyhlášen PES – zdá se, 

že školy dostanou milost a přeci jen 
se do Vánoc otevřou. Cítíme, že mu-
síme, podobně jako na jaře, hledat 
přijatelné formy, jak být spolu a přitom 
nejen dodržovat pravidla, ale i minimalizovat všechna ri-
zika. S Ksíány realizujeme fyzikální praktika ve Stromovce 
jako bojovku – dvojice studentů, kteří se domluví na online 
hodině, přijde rovnou na domluvené stanoviště, provede 
a vyhodnotí experiment a postupuje dál. Žádný společný za-
čátek ani konec, nanejvýš si na dálku zamávají. Další týden 
se nám totéž daří uskutečnit s Omí a také s Mí. O sobotách 
v dalších týdnech se nás – úměrně povolenému počtu – schá-
zí pár na cyklovýletech nebo túře s Horákem a opékáním.
To už se situace postupně zlepšuje, do škol se chystají malé 
děti a my navzdory teplotě kolem nuly kombinujeme dis-

tanční výuku doma se setkáními ve Stromovce. 
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KRONIKA

.30. listopadu.
Nastal velký den, protože se 
první třída může vrátit do školy. 
Vyhrává to Ksí a nadšeně repre-
zentuje školu na prvním přímém 
přenosu z ranního venkovního 
společňáku. Ale aby to nebylo 
Omí líto, hned v úterý, navzdory 
rejpavým poznámkám některých 
teenagerů, realizujeme program 
pro obě třídy v Ďáblickém háji a to 
opět u ohně – na Pasece jsme učí-
vali i ve větší zimě. Vlastně nám to 
připadá stále méně bizarní, jako 
bychom zapomínali, jak to vlastně 
vypadalo, když to bylo „normální“. 
A název Přírodní škola se teprve po 

28 letech naplňuje…

A realizujeme také 
online a venkovní konzulta-
ce, protože se blíží konec podmínek. 
A klobouk dolů – mám pocit, že alespoň 
velká část z vás si uvědomuje, že teď je 
to na vás, a pokud nechcete být sami 
proti sobě, nejde o to tuto neobvyklou 
podobu školy nějak „prolézt“, ale sku-
tečně se snažit něco se naučit.

.konec listopadu.
Jeden týden je ve znamení Vesmí-

ru. Tedy spíš ne-vesmíru, protože na 
oblíbený umělecký výjezd v Orlických 
horách se odjet nedá. A tak plánujeme 
převážně ne-divadelní projekty, kte-

ré budou v Praze. 

.od 7. prosince. Malé skupinky se scházejí a točí dobro-
družný příběh skautů z Malé Strany (reportáž z natáčení najdete na této 
stránce níže), rozhlasovou hru, malují v ulicích, modelují betlém, procházejí se 
s kamerou po přírodě nebo komponují a nahrávají. Na programu je i první online 
Akademie Přírodní školy. Ta už ale bude po uzávěrce, takže o ní až zase příště.

Přírodoškolský filmový štáb vy-
hnal ptáky z Vojanových sadů. 
Budou mít problém s ochránci 
zvířat?
Text a foto: Damia Veselá

V následujícím článku nabízíme reportáž z na-
táčení filmu Tajemný deník, který v rámci pro-
jektového týdne alternujícího umělecký výjezd 
Vesmír tvoří spolu s Františkem studenti mlad-
ších ročníků naší školy. 

Je 9:30 a u stanice metra Malostranská se shlu-
kují studenti z gymnázia Přírodní škola, kteří se 
chystají na další den natáčení filmu Tajemný de-
ník, dobrodružného příběhu skautů z Malé Stra-
ny. Počasí jim nepřeje. Ale i když prší, vydávají se 
společně s Františkem do Vojanových sadů natá-
čet. Doprovází je i skupina s pracovním názvem 
Zprávy, která natáčí rozhovory se studenty jed-
notlivých skupin a propojuje tak všechny projekty. 
Než se začalo točit, déšť naštěstí ustal. 
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STALO SE

Jako první se natáčí scéna 4 - vyhlášení výsledků 
měsíční hry na skautské schůzce. Někteří studen-
ti mají problém zachovat vážnou tvář, takže po 
každém dokončeném záběru je slyšet smích. 

Další scéna se natáčí v jednosměrné v ulici 
U Lužického semináře, kde už není herecká účast 
na place tak hojná, tak se na Františkovu prosbu 
vydávají holky hlídat vjezd do ulice. Ulice má na 
svém začátku značku zákaz vjezdu motorových 
vozidel mimo zásobování. Dívky si proto myslí, 
že tam moc aut nepojede, a tak hlídání zprvu ne-
věnují značnou pozornost. Jak minuty postupují, 
provoz začíná houstnout a na pomoc přispěchá 
i pár kluků, kteří přitáhnou zátaras, a auta začínají 
i přibržďovat. Postupně studenti zjišťují, že místní 
řidiči zřejmě nerespektují dopravní značení. Ulicí 
během hodiny natáčení projíždí kolem čtyřiceti 
aut, z toho jen šest mělo povolení ke vjezdu. 

Ve čtvrt na jednu František vyhlásí: „Jdeme na oběd 
a všechny vás zvu do mekáče!“ V tom okamžiku 
se všichni seberou a jdou za Františkem mířícím 
k nejbližšímu McDonald's.  Po obědě se filmový 
štáb odebere pod Karlův most. Na místě setkání 
prochází pán a ptá se: „Chcete něco slyšet?“ Stu-
denti odpoví, že ano. Pán začne vyprávět: „Tyhle ty 
dva kameny jsou ještě z původního Karlova mos-
tu a ty ostatní se tam dodali až při opravách. Máte 
velké štěstí, že jste dneska tady, protože se Karlův 
most bude opravovat a na dvacet let bude zavřený.“ 
I k takovým zajímavým setkáním tu dochází. 

Následuje pyrotechnická scéna. Natáčení pro-
bíhalo u brány parkovacího stání Pražských slu-
žeb, které kvůli parkování narušují první část 
natáčení této scény. U brány také stojí červené 
osobní auto, tak všichni doufají, že neodjede, do-
kud se scéna nedotočí.

Výbuch petard otřásl celými Vojanovými sady 
a vyplašil všechny ptáky v okolí. Při natáčení po-
sledních pár záběrů přijdou majitelé červeného 
auta a chtějí odjet. František jim vysvětluje, že se 
tu natáčí, a prosí je, aby vydrželi ještě pět minut. 
Souhlasí.  A společně se mnou sledují dění na place.

Poslední hodinu trávíme pod Karlovým mostem 
u  Vltavy, kde se točí konec filmu. A na place se 
také kromě studentů ocitá František. Režii této 
scény přebírá asistent režie, kterým je Vojta Havr-
da. Naštěstí jsou lidé v téhle části Prahy ohledupl-
ní a většina z nich si najde jinou cestu k průchodu, 
aby nenarušovali natáčení. Ve čtvrt na čtyři Fran-
tišek vyhlašuje oficiální konec a všichni se vydáva-
jí k nejbližšímu MHD, aby vyrazili domů.

Krom detailních záběrů se můžete těšit i na lu-
xusní záběry s výhledem z Karlova mostu, které 
v původním scénáři ani nebyly. Také na skvělé he-
recké výkony a příběh plný tajemna, jak už z ná-
zvu filmu můžete vyčíst. 

Kamera, klapka, akce

Kluci z Omikron střežící vjezd na plac 

Scéna pod Karlovým mostem 
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TÉMA

Proč sníme
Kryštof Kadlčík, foto: sleepscore.com

Co jsou sny, už je vědci důkladně prozkoumá-
no, pořád si však nejsme jistí, proč se nám zdají. 
Studie se v této otázce ne vždy shodují a exis-
tenci snů vysvětlují různě. V následujícím článku 
se dozvíte, kdy se nám zdají sny, a seznámíte se 
s některými teoriemi, které se sny zabývají.

Sny jsou určitý typ informací, jenž se objevu-
je pouze, když je náš mozek v takzvaném stavu 
odpočinku, lidově řečeno, spánku. Dříve se obec-
ně předpokládalo, že  se sny objevují pouze ve 
spánku nazývaném REM, který bychom mohli 
volně  přeložit jako rychlý pohyb očí (rapid eye 
movement). Nyní už však studie dokázaly, že sny 
se mohou objevovat i v jiných fázích, tedy mimo 
REM. 

Čtyři fáze spánku
Spánek není, jak již zmiňuji v minulém odstavci, 
uniformní. Skládá se z několika cyklů – během 
jedné noci přibližně ze šesti – jež se dělí na 4 fáze 
podle odlišných typů mozkové aktivity. 

Prvních pár minut (1-5 minut) po usnutí nastá-
vá první fáze typická cukáním v našem těle, jež 
je spojené s postupnou relaxací našeho těla. Dal-
ších 10 - 60 minut probíhá druhá fáze, v níž však 
strávíme až polovinu noci, jelikož se s každým 
cyklem prodlužuje. V této fázi dochází k větší 
relaxaci, mozek ale prokazuje občasnou zvýše-
nou aktivitu, která mu pomáhá k jednoduššímu 
probuzení. Do třetí fáze spánku se tedy dostává-
me po cirka hodině, pro naši regeneraci je však 
klíčová. Označuje se jako  deep sleep, jelikož tělo 
maximálně relaxuje a dá se tedy nejobtížněji pro-
budit. V této fázi probíhá, pro zajímavost, i námě-
síčnost. Ve třetí fázi trávíme nejvíce času v první 
polovině noci a je důležitá pro rozvoj logického 
myšlení a paměti. Čtvrtá a poslední část cyklu je 
již zmiňovaný REM spánek. V REM fázi vykazuje 
mozek podobnou aktivitu jako ve dne a je typická 
stahem svalů a pohybem očí pod zavřenými víčky. 
Tato fáze spánku je zásadní pro kognitivní funk-
ce, jako je schopnost se učit či kreativita. 

Mezi sny, jež se odehrávají v REM fázi, a těmi, 
jež se nám zdají v jiných fázích spánku, jsou však 
značné rozdíly. Studie poukazují na to, že REM 
sny jsou mnohem barvitější, fantasknější, živější, 
zatímco sny druhého typu se zdají být méně pestré, 

jsou však podobnější realitě. Studie taktéž odhalila, 
že při snech probíhajících v REM fázi se v mozku 
více zapojuje emoční oblast, zatímco část mozku, 
jež u nás rozvíjí logicko-matematické funkce, pů-
sobí poněkud pasivněji, což zapříčiňuje častou sno-
vou pomatenost,  sny se nám zdají surreální.

Proč se nám sny zdají?
Jedna z teorií vysvětluje existenci  našich snů jako 
produkt evoluce. Sny fungují jako pomocný ná-
stroj pro lidský mozek, jenž se potřebuje vypořá-
dat s traumaty. Ta se ve snu zobrazují v nepřímé 
podobě, a mozek si tak na situace podvědomě 
zvyká. Když s nimi tedy přijde do styku v našem 
bdělém stavu, je na ně lépe připraven. V jedné stu-
dii se například prokázalo, že lidé, konkrétně šlo 
o čerstvě rozvedené, jimž se v depresi zdálo více 
snů o jejich exmanželích/kách, se z deprese do-
stanou dříve než ti, jimž se podobné sny nezdály. 

Další z teorií, zvaná vědci konsolidační, odů-
vodňuje přítomnost snů jako efektivní uspořá-
dávání informací a vjemů, jež zažíváme přes den. 
Beze snů bychom si je nedokázali v paměti tak 
dobře roztřídit a uchovat. 

Obě teorie však mají jeden aspekt společný. Ří-
kají, že sny se objevují častěji, nebo si je alespoň 
častěji pamatujeme, když jsme ve stresu. Se sny se 
pojí i noční můry. Ani to však není podle vědců ne-
řešitelný problém. Lidé si mají před spánkem před-
stavovat svou noční můru, ale s dobrým koncem.

Obecně existuje pár pravidel, jež napomáhají 
klidnému spánku. Za důležité se považuje pravi-
delný spánkový rytmus, v ložnici (pokud možno) 
pouze spát, ujistit se, že je maximálně zatemněná 
a co možná nejtišší. A samozřejmý je digitální de-
tox alespoň půl hodiny před spaním. 
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AUTORSKÁ TVORBA

Sen
Františka Ekrtová

Prázdný sál, sama v hledišti, opona je zatažená. Šero, velký lustr nesvítí. Odněkud je pronikavě cítit ry-
bina. Opona se trhavě roztahuje a odhaluje ocelovou stěnu se spárami a nýtováním a několika rezavými 
skvrnami. Ocitám se v orchestřišti pod pódiem. Snažím se z něj vylézt nahoru, ale nejde mi to. Nakonec 
mi pomůže hudebník, co si ladí lesní roh vyrobený ze skla. Ale když mě vyzvedne na hranu pódia, jeho 
roh upadne a roztříští se na milion kousků. Strčila jsem do něj? Hudebník mi k tomu nic neřekne, už tu 
není. Pod chodidly mi zavrzají kamínky. Už to není podlaha pódia, ale hlína a kamení na zemi v tunelu. 
Je tu absolutní tma. Ozve se hvízdání a z dálky výbuch. Ale bez světelného efektu. Oblohu ozáří světlice. 
Jako kometa přeletí obloukem nad mou hlavou. Není to tunel. Je to zákop. Táhne se a vlní kamsi do 
dálky, vyhloubený v sypké bílé křídovité hornině. Absolutní tma už se nevrátí. Na všem se usadí měkké 
rozptýlené žluté světlo, co vyhlazuje prostor a zakrývá nerovnosti. Jako v mlze. Nebo v prachu. Nejis-
tým krokem se rozbíhám. Nejprve pomalu, pak rychleji, mlha houstne. Zákop se přede mnou vynořuje 
postupně, jako by neochotně. Pak na něco šlápnu. Pach krve rozvíří mou obrazotvornost, ale stejně 
shlédnu k zemi. Jsou to jen třísky a smotek drátů. Vyrážím dál. Cítím, jak mi pod nohama skřípe víc 
a víc dřeva, nohy se mi zamotávají do drátů. Nezbývá než zastavit a vymotat se. Když se sehnu, všimnu 
si, že mezi třískami leží houslový kolík. Obraz se zpomalí. V třískách začínám rozeznávat kusy smyčco-
vých nástrojů. To, co mám pod pravou nohou, je krk violoncella. Chci vyrazit, ale zapomenu, že mám 
nohy zamotané do strun. Plácnu sebou na zem do bahna. Levou rukou se probořím skrze tělo houslí. 
Uvnitř je teplo a vlhko, jako by to bylo uvnitř člověka. Rychle ruku vytáhnu, nedívám se na ni. Mám 
nutkavý pocit, že musí být zbarvená rudě. Vstávám a tápavě postupuji dál. Musím najít svoje housle. 
Zároveň mám panický strach, že je tu najdu. Celý obraz horečnatě matní a zrychluje se. Praskání dřeva 
pod mýma nohama je nesnesitelně hlučné. Vrhnu se ke stěně zákopu a snažím se vyhrabat ven. Mokrá 
křída klouže a obaluje mi končetiny vrstvou bílého bahna. Konečně se převalím přes hranu. A skutálím 
se kamsi dolů. Dopadnu na zem. Oči mám slepené křídou, ale pod rukama cítím písek. Nohy mi olízne 
chladná voda. Cítím, jak mi polyká chodidla, pak kolena, záda, krk. Když si uvědomím hrozbu, už je 
pozdě. Jsem celá pod vodou. V černé vodě. Vteřina dvě ticha, pak mě strhne proud. Udeřím se o zem. 
Voda mi vyplavila křídu z očí, ležím zpátky na pódiu, za mnou se zavírá opona a zpod ní ještě vytékají 
čůrky bílé vody. Podívám se do hlediště. Prázdné. Jen jedna osoba sedí v lóži. Jsem to já? 

Nebojte se nic, zavřít můžou, 
otevřít musej!
Anežka Havrdová, foto: archiv J. Kohouta

Letos v březnu, když vypukla koronavirová pan-
demie, jsem objevila divadlo s názvem Cirk La 
Putyka, které se specializuje na různá abstrakt-
ní a pohybová divadelní představení. V době 
jarní karantény dělalo představení online. Když 
v říjnu znovu vše zavřeli, vymysleli další online 
akci ve spolupráci s divadlem Jatka78 s názvem 
Ústředna 78. V rámci tohoto projektu můžete 
volat na číslo 420 245 007 117 a popovídat si s ně-
kterými z herců. Tato možnost mne inspirovala 
k tomu udělat s někým z nich rozhovor.
Dopředu jsem nevěděla, jaký herec a ze které-
ho divadla se mnou rozhovor udělá a zda bude 
vůbec ochotný mi rozhovor poskytnout. Telefon 
mi zvedl herec z divadla Cirk La Putyka pan Jiří 

Kohout. On sám se za herce nepovažuje, je tím, 
co nazývá „dělníkem umění“. Mimo herectví byl 
také 10 let loutkohercem v královéhradeckém 
divadle Drak. I já jsem ho v jedné z online in-
scenací viděla. Například v představení Biograf 
hraje dokonce 13 postav a je autorem této hry.

Jak Vám ovlivnil koronavirus život? Jak ho změnil?
Koronavirus mi život změnil úplně, protože 
umělci, co nejsou v souborech a nedostávají 
každý měsíc plat, ale jsou placeni jen od práce, 
kterou odvedou, jsou nyní hodně volné noze. 
Všichni tihle umělci, herci, když se bavíme o di-
vadle, měli naplánovanou nějakou práci, aby se 
uživili, aby dokázali vydělat peníze na nájem, 
na jídlo, na život. Tyhle plány jim teď padly, 
protože všechno je zavřené a zakázané. Není 
tu nikdo, kdo by řekl: „Dobrý, nemusíte chodit 
do práce, vemte si dovolenou.“ My můžeme mít 
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ROZHOVOR

dovolenou pořád, ale nikdo nám to nezaplatí. 
Naštěstí dostáváme od státu nějakou podporu, 
když si dokážeme vyplnit takový složitý formu-
lář. Každopádně mám teď hodně volna, které 
nebylo plánované, a trávím čas tím, že třeba 
hodně sportuju, snažím se o sebe starat a své-
mu tělu něco vracet a vyrovnat tak dobu, kdy 
jsem měl hodně práce. Pokouším se například 
líp a zdravěji jíst, hodně času trávím v přírodě 
a sportem, protože to je vlastně zadarmo.

Vy už jste to trochu zmínil, ale kde vlastně berete 
peníze, když teď nemůžete úplně pracovat? Jen od 
státu?

Mám něco našetřeno a přece jenom, sem tam 
nějaká práce přijde. Jako třeba teď Ústředna. To 
je taková malá práce. Nebo jsem na jaře natočil 
nějaké reklamy nebo se objeví i nějaké filmové 
natáčení, ale to je sporadické – spousta natáčení 
se zrušila, protože někdo v teamu měl korona-
virus a všichni museli být v karanténě. Takže 
práce jsou dost nárazové, a proto jsem právě já 
a všichni kolegové, co znám, přepnuli na „šetřící 
režim“. Šetří se, kde se dá, aby se s penězi vyšlo.

Proč jste vymysleli zrovna Ústřednu – telefonová-
ní, povídání si s diváky? 

Protože to je něco, co každý divadelní herec 
vlastně potřebuje. Jsme takoví exhibicionisti 
a potřebujeme se před lidmi předvádět. A pro-
tože jsme herci študovaný, tak se snažíme dát 
tomu nějakou formu. Proto hrajeme divadelní 
představení, která už mají nějaký řád a která 
mají nějaké sdělení a chtějí divákům zprostřed-
kovat buďto příběh nebo nějakou emoci nebo 
něco, o čem by diváci, když jdou z divadla, 
mohli přemýšlet. Přemýšlet, jestli se jim to lí-
bilo, nebo nelíbilo. Tomu se říká živá kultura. 
Rozdíl mezi divadlem a filmem nebo nějakým 
seriálem v televizi je v tom, že divadlo se děje 
teď a tady – naživo, nemůžete se na něj podívat 
někdy jindy. Přesně tak, jak se to děje ten ve-
čer v divadelním sále, už to nikdy neproběhne, 
další den už to bude jiné představení. Jednomu 
herci se může víc povést, někomu zase míň. 
Lidi jsou teď a tady. 
Když se na něco koukáte doma v televizi, tak 
si můžete říct: To se mi nelíbí, to je pěkná bl-
bina, já to přepnu nebo to vypnu, na to ani 
koukat nebudu. Když jste v divadelním sále 
a to samé si myslíte o představení, máte kolem 

sebe ostatní diváky. Vidíte, že ti se na hru dívají 
a neodcházejí, takže na tom asi něco vidí. Nutí 
vás to, jestli jste aspoň trošku pokorný a slušně 
vychovaný člověk, v sále zůstat a hned neode-
jít a nezačít křičet a demonstrovat. Ještě chvíli 
to vydržíte a třeba začnete přemýšlet nad tím, 
proč se to ostatním líbí, a možná na to přijdete 
a díky tomu vás to obohatí. Doma byste s tím 
byli hned hotoví, přepnout, vypnout a hotovo. 
Právě proto děláme Ústřednu – teď a tady se 
něco děje naživo, se všemi možnými chybami. 
Chceme se potkávat s diváky alespoň takhle, 
když se s nimi nemůžeme potkávat tak, že oni 
jsou v hledišti a my na jevišti. Tak si s lidmi 
aspoň telefonujeme. Každý člověk, který tele-
fonuje, je jiný. Nestalo se mi, že by volali dva 
podobní lidé.

Z jakých důvodů Vám lidé volají?
Například jenom proto, že se chtějí zeptat, jak 
se máme, nebo některé děti volají, že by rády 
slyšely nějakou písničku. Někteří rodiče volají, 
že by od nás chtěli vyprávět pohádku, protože 
že už je nebaví dětem vyprávět stejnou pohád-
ku každý den. Jednou také volal pán a ten chtěl 
vědět nějaký recept na vaření, jak se dělá kuřecí. 
Já jsem shodou okolností zrovna ten den kuřecí 
dělal, takže jsem mu řekl, jak na to. Pak volal 
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FEJETON

pán s komunikačním absťákem, některým 
lidem je smutno a jenom prostě chtějí slyšet 
někoho jiného, a zeptat se, jak se má.

Co uděláte jako první, až otevřou divadla?
Už máme spoustu různých scénářů, co dělat 
podle toho, kdy se otevřou divadla. Podle 
toho zareagujeme. Opravdu už začínáme 
diváky potřebovat. Ne jakože přes kameru, 
že se díváte do kamery a na druhé straně se 
možná někdo kouká. Potřebujeme lidi, kte-
ré vidíte, z masa a kostí, na které si můžete 
sáhnout, kdyby na to přišlo. Ti jsou nejdůle-
žitější, po těch se nám strašně stýská.

Jiří Kohout byl velice milý, hodně věcí, které 
mi řekl, bylo zajímavých. Ukázal mi, že život 
není pro umělce v této době vůbec jednodu-
chý, ale že se dá žít s úsměvem na tváři. Moc 
oceňuji Cirk La Putyku, že i když je nelehká 
doba, něco dělají a  nesedí jen doma a nef-
ňukají. Ráda bych tento rozhovor ukončila 
myšlenkou Jiřího Kohouta, kterou mě velice 
povzbudil: „Nebojte se nic, zavřít můžou, ote-
vřít musej!“ 

Když se vás pohádkové postavy 
snaží zabít hasičskými sekerami
David Liška

Takové snění, to je vám vskutku podivuhodná 
věc. Mně přijde podivuhodné především proto, 
že toho o snech většinou pramálo víme. Je to, co 
se nám zdá, pravda? Nebo není? Stalo se to? Je to 
vlastně vůbec sen? Všechny tyto otázky si člověk 
může položit v momentě, kdy se probudí. To platí 
v případě, že se vůbec probudí, nicméně pokud 
se tomu tak nestane, už mluvíme o něčem jiném 
a bylo by to na delší povídání. 

Sny mohou být mnoha druhů. Hezké, ošklivé, 
takové, které v nás probouzí touhu se probudit, 
ale i takové, ve kterých bychom nejraději zůstali  
navěky. To, že o nich víme tak málo, je poměrně 
veřejně známá věc. Sny si nepamatujeme, proto 
ta pavučina nevědomosti, avšak když už si něja-
ký ten střípek nočních radovánek či strastí zapa-
matujeme, bývá to na dlouho. Já mám třeba stále 
v  hlavě svou noční můru z předškolního věku, 
kdy se mě opakovaně snažilo zavraždit úctyhod-
né množství pohádkových postav hasičskými se-
kerami, a nemůžu říct, že by se jim nějak dvakrát 
nedařilo. Neptejte se mě prosím, proč můj mozek 
něco takového vytvořil, ale z hlediska omamných 
látek se naše rodina držela vždy na uzdě. 

Mírně nespravedlivá se mi pokaždé zdá katego-
rie „nikdy nedokončených snů“. Ta byla vždycky 
naprosto na mrtvici, protože když jsem si pracně 
sbalil všechny potřebné věci, vyřídil formality, 
koupil letenky, vyškrábal se až nahoru a obul se do 
nových a naleštěných lyží na hraně solidní šestiti-
sícovky s čerstvě napadaným sněhem, musel jsem 
se vzbudit. Jistěže, člověk to přejde a nedělá si s tím 
dvakrát velkou hlavu. Nicméně když se vám tako-
vý sen opakuje šestkrát za sebou a vy už po šesté 
kupujete ty zatracené letenky a už po šesté se škrá-
bete do toho prokletého kopce, přičemž se nikdy 
nesvezete dolů, začnete pomalu ale jistě upadat do 
lehkých depresí a dáváte raději přednost pohádko-
vým postavám s hasičskými sekerami. 

Když nad tím tak přemýšlím, je to asi celé 
udělané dobře. Je dobře, že si většinu snů nepa-
matujeme, protože by měl člověk tak přeplněnou 
hlavu sekerami a letenkami, že by se z toho dříve 
či později dočista zbláznil. Nehledě na to, že by 
mě ještě více nežli teď děsilo, co je můj zvrácený 
mozek schopen vymyslet. 
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Snění 
Adam Tichý 

Kráčím zahradou zelenou, 
utrpení už mě nepronásleduje,
vtom cítím vůni, najednou,
která prochází okolo mne, a hle,
shlédnu dolů a u nohou 
červený květ rozkvétá jak srdce,
srdce ze zlata a purpuru,
nic jej netrápí, nic neleká, od věků naslouchá,
po ničem netouží, cesta jeho je daleká
a přec ji uráží bez jediného kroku,
jak tomu má být, už od zárodku
vstříc světelnému toku
vzrůstá, navzdor utrpení roků,
ne proto, že by toužil žít, 
ale proto, že si to po něm pán žádá,
nic nemít,
jen život jej spřádá
a to vše jen kvůli tomu,
aby v jeden den dal vzejít kvetoucímu dómu,
prohlížím si jeho krásu
a cítím sílu jeho hlasu,
jednou rozpadne se v prach, stejně tak jako já,
netruchlí však kvůli tomu, protože tak se to stát má,
ani já bych tedy neměl, vždyť jsem stejně jako on
součástí lásky harmonie,
v ten okamžik všechno utrpení hyne 
Otevírám oči, ale má duše zůstává klidná
oproštěná stejně jako ten nádherný květ,
jež jsem mohl spatřit,
zůstávaje tady,
probouzí se nový den
a s ním končí sen

POEZIE

Snění 
Autor/ka si přál/a zůstat v anonymitě

Sladký cinkot křišťálových hvězd
Umný uzel Mléčných drah a cest
Spí v jednom jemném luny pohlazení
Tmavá noci! Neseš-li mi snění?

Propadnout se do jiného světa
kde na plese se místo tance létá
A nebo mi snes lehkost zapomnění
Tmavá noci – prosím – dej mi snění.

Tmavá noc za zavřenými víčky
To jen hraje medvěd na knoflíčky.
Horský štít se ve varhany změní
Hudbo sfér! To ty jsi moje snění!

Tvar se lehce změní. Jehlan v kouli – 
vše je jinak. Pověz, zaženou-li
noční můru vzdechy kuropění
zbaví mne snad toho mého snění?
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TÉMA

Sny a jak si je plnit
Adam Lustig, foto: Johan Ernst Nilson

Je dobré mít sen – konkrétní představu ve své 
hlavě o tom, co bychom si přáli, aby se stalo. 
V posteli ve spánku se nám sen nad ránem roz-
plyne a mnohdy si ho nepamatujeme, ve dne 
se ale může stát, že se ze snu stane určitý cíl, 
ke kterému nás vede naše životní cesta, a to 
nejrůznějšími směry. Hlavní myšlenkou tohoto 
článku je, že všechno je možné. A závisí pouze 
na nás, co si vysníme. Tak to teď udělejme. 

Mít sen
To je to, co nás vede, ovlivňuje a motivuje. Ať už 
je to naučit se skladbu na housle, vydržet osm 
minut pod vodou bez dechu, 
stanout na jižním pólu, pra-
covat na letišti v Mogadišu, 
opravovat ISS… Ať už je to 
cokoliv, je to možné. Cesta 
je u každého snu jiná, někde 
těžší, někde snadná. Pokud si 
ale něco přejeme, jsme schop-
ni překonat každou cestu 
k našemu cíli, protože to pro 
nás má smysl. 

Dream checklist

Pro to, abychom mohli k po-
myslnému cíli dorazit a sen si 
tak splnit, si musíme nejpr-
ve vytyčit cestu. Stejně jako 
když plánujeme výlet v mapě. 
Tedy, pokud už máme jasno, 
kam se chceme vydat. Ať už 
to je cokoliv, pojmenujme si náš sen a napišme si ho  
klidně na okraj papíru. Teď se zamyslíme nad tím, 
co potřebujeme učinit k tomu, abychom ho dosáhli. 

Uvedu svůj osobní příklad. Mým snem je být 
záchranářem ve francouzských Alpách. Nyní 
mám jasně stanovený sen, který potřebuji přetvo-
řit v realitu. Napíšu si seznam věcí, činností, prací, 
čehokoliv, co musím udělat pro to, abych si svůj 
cíl splnil. A každý den/týden se snažím jeden 
z nich udělat. Ať už si přečtu nějakou knihu nebo 
se učím cizí jazyk – vyplním cvičení v učebni-
ci, všechno postupně vede k tomu, abych si svůj 
sen splnil. Vytvořím si tedy postup, abych se co 
nejrychleji dostal k cíli své cesty. Vyhledám si, 

jaké potřebuji kvalifikace pro výkon takové práce 
(kurz záchranáře třech kategorií), zjistím si, kde 
si ho mohu splnit (výcvikové středisko v Cha-
monix) a co potřebuji umět k jeho absolvování 
(lyžování, první pomoc, horolezectví). Potřebuji 
vysokou školu? Jakou? Najdu si, jaký je  vzdělá-
vací systém ve Francii, naučím se jazyk, vyplním 
cvičení v učebnici. 

Z velkého cíle udělat menší 

To je velice stručný výčet hlavních bodů na cestě 
k mému cíli. V podstatě tímto způsobem si z vel-
kého cíle, který je ještě daleko, vytvářím menší 
a menší. Potřebuji tohle, aha, co pro to musím 
udělat – tohle. Vyplním nějaké cvičení v učebnici, 

přečtu si knížku, jdu posilo-
vat – záleží na tom, jaký sen 
máte. Ale i když se zdá být 
náš sen velký, a zprvu snad 
až „nereálný“, vždycky se 
tímto způsobem dostaneme 
k činnosti, která je v rámci 
všedního dne maličkostí, ale 
která nás k  našemu snu po-
sune. Potom stačí jen postu-
povat. A krok za krokem tak 
překonáváme jednu překážku 
za druhou. Posouváme se od 
jednoho pomyslného puntíku 
k  druhému, děláme pokro-
ky – a máme z toho radost.

Mít inspiraci

Nejste na to sami, ať už dělá-
te cokoliv. V současné době 

toho jde na internetu najít přehršle. Mě osobně 
hodně inspiroval člověk, na jehož přednášce jsem 
se ocitl naprostou náhodou. Jmenuje se Johan 
Ernst Nilson a je to švédský dobrodruh, který mi 
toho mnoho předal. Mezi jeho hesly je třeba „Od-
pověď je ano.“ nebo „Všechno je možné.“ On sám 
to dokazuje. Sám přešel ze severního pólu na jižní, 
na kajaku objel Afriku… Pokud se o něm chcete 
dozvědět více, stačí si jeho jméno zadat do vyhle-
dávače. :)

Teď už je jen na vás, jak se k svému snu postavíte 
a jestli si ho splníte, ať už jste si vysnili cokoliv! 

Stojící led v Nunavutu
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ANKETA

Z ankety jsme z Vašich odpovědí na otázku „Jaký máte životní sen?“ vybrali ty nejzajímavější.

Snová anketa
Julie Kadlecová, Adam Lustig 

V naší anketě jsme se tentokrát našich respon-
dentů ptali na jejich sny - ty životní i ty, co se 
jim zdají v noci. Jak jste na tom vy? Jaký máte 
životní sen? Pamatujete si své sny nebo vás trá-
pí noční můry? Podívejte se, jak jsou na tom 
studenti a učitelé Přírodní Školy. V horní části 
této stránky jste se dozvěděli o jejich životních 
snech, zde si přečtete o tom, o čem se jim v noci 
zdá. Všem dotázaným mnohokrát děkujeme za 
upřímné odpovědi!

Všechny sny
si pamatuji

Většinu si
pamatuji

Občas si je
pamatuji

Většinou si je
nepamatuji

Žádné si
nepamatuji
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Jen příjemné Většinou
příjemné

Obojí Většinou
nepříjemné
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nepříjemné
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Máte spíše příjemné nebo nepříjemné sny?

Splnil se vám někdy sen?
Zdálo se mi, že jsem vzala kotě od Anežky 
k nám domů a 18. prosince si ho doopravdy 
bereme.

Když mám obyčejné sny, tak se často plní. 
Nebo určité fragmenty, které se mi zdají. Vět-
šinou je to tak, že se něco děje, a já najednou 
vím, jak to bude dál, protože si vzpomenu na 
sen, který se mi zdál třeba před rokem. Ne-
mám to ráda, a tak často situaci změním, aby 
se sen nenaplnil.

Občas si matně během dne uvědomím, že ně-
jaký stejný výjev jsem viděl už ve snu. Např. 
pohled na plakát během jízdy v autě.

Mají vaše sny opakující se motivy?
Už docela dlouhou dobu (několik let) se mi 
někdy zdá jedna noční můra, při které mi 
vždycky umře nějaký reálný kamarád.

Spíš jde o sny na pokračování.

Místa, krajina, osoby, atmosféra.

Létání a plachtění.

Nikdy Jen málokdy Občas Většinou ano
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Zapisujete si své sny?

Déployer vos ailes 
 - roztáhni křídla -
Text a ilustrace: Františka Ekrtová

Ještě chviličku seděl. Jako by mu těch 33,5 ho-
din nestačilo. Jako by se ještě nechtěl rozloučit 
se strojem, ve který vložil tolik důvěry a který ho 
nezklamal. Vteřina, dvě… dav, obklopující leta-
dlo, ho chtěl mít venku a svým jásotem to dával 
jasně najevo. Čas samoty, samoty v oblacích, sa-
moty naplněné tlukotem lidského srdce a vrče-
ním toho letadlového už skončil. Až otevře dvířka 
kokpitu, stane se hvězdou… Ne, už se jí stal. Stal 
se celebritou v okamžiku, kdy kolečka Spirit of 
St. Louis poprvé políbila ranvej na pařížském leti-
šti Le Bourget. Nadechl se a otevřel dvířka kokpi-
tu. Měl pocit, že vystoupil do divoké bouře…

Lindbergh se odmala díval po ptácích. Tak jako 
se dívají všechny malé děti. Jenomže jemu to 
vydrželo. Jak rostl, sýkorky se měnily v kosy, ty 
v kondory a nakonec se otáčel za ptáky ze dřeva, 
plátna a kovu. Aby se jim přiblížil, vystudoval 
strojní inženýrství a koupil si své první letadlo, 
Curtiss JN4, se kterým se tak rád vysmíval gravi-
taci, když předváděl lopingy a vybíral volné pády.

 Nechal se zaměstnat jako pilot aerolinií nebo 
rozvážel leteckou poštu. Proslul tím, že pytle 
s balíky a dopisy doručil za jakýchkoli okolností. 
Třeba jednou, když pro poruchu v motoru nebylo 
letadlo schopno letu. Myslel nejprve na poštu a vy-
hodil ji z letadla jako první, aby ji později mohli na 
zemi nalézt. Teprve pak sám vyskočil s padákem. 
Jako by mu průkopnictví letadlové pošty nestačilo, 
dal se i k Army Air Service nebo dělal mechanika 
na Loganově mezinárodním letišti. 

Linberghovi byl rok, když bratři Wrightové 
v roce 1903 poprvé vzlétli se strojem těžším než 
vzduch (tzn. ne balon nebo vzducholoď) s moto-
rem (to znamená, že neplachtil z vrchu dolů, ale 
že ho motor dokázal udržet ve vzduchu). 

Svět žil aviatikou. Jako by se protrhla hráz 
s  lidmi-ptáky. Letecký průmysl šel rychle vpřed 
a  v  roce 1919 už byl v takovém stavu, že se 
Raymond Ortieg, francouzský hoteliér z New 
Yorku, rozhodl vypsat cenu na 25 000 dolarů za 
přelet Paříž – New York v libovolném směru bez 
mezipřistání. To rozdmýchalo spoustu vášně na 
všech stranách. Hned několik týmů se pokou-
šelo na vysněnou metu dosáhnout. Už to nebyl 
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jen závod s gravitací, ale i s časem. A se soupeři. 
Mladý Charles, tou dobou mu bylo asi 25, nemohl 
neslyšet tiché šeptání Paříže. „Déployer vos ai-
les“ – „Roztáhni křídla“, šeptala, kdykoli se podí-
val na Atlantik. 

Spojil se s Donaldem Hallem, konstruktérem 
letadel. A společně se pustili do konstrukce stroje, 
který by byl schopen přenést člověka přes Atlan-
tik. Po šedesáti dnech stál na ranveji. Byl to pře-
dělaný Ryan M-2, původně sloužící jako poštovní 
letadlo. Jeho stříbrný lak se jasně leskl v ranním 
slunci. Kdokoliv šel okolo, musel si myslet, že ho 
postavil blázen. Z kokpitu nebylo vidět ven. Tedy 
skoro ne. Konstruktérská dvojice zachovala okén-
ka na stranách, ale už ne to vepředu. Místo toho 

zavedli do kabiny periskop. Tahle zdánlivě ne-
smyslná změna byla nutností. Aby stroj vydržel ve 
vzduchu přes třicet hodin, potřeboval neobvyklé 
množství paliva (1 700 litrů). A nejlepší umístě-
ní se ukázalo právě před kokpitem. Byla i druhá 
možnost. Nádrž by se teoreticky dala umístit až 
za kokpit, ale to Lindbergh odmítl. V případě ha-
várie by seděl mezi motorem a nádrží a neměl by 
šanci vyváznout živý. 

Nebyla to jediná změna, kterou udělali, když 
z cizího stroje dělali svého přítele a služebníka. 
Lindbergh třeba Halla požádal, aby udělal letadlo 
trochu nestabilní, takže ho musel neustále hlídat 
a vyrovnávat, a neupadl tak kvůli nečinnosti do 
spánku. Proběhlo několik testovacích letů. Šlo to. 
Lindbergh si zvykl letadlo pootáčet vždycky, když 

se chtěl podívat před sebe, nebo se podíval pe-
riskopem. Velký start naplánovali na 20. května. 
Na letiště na Long Islandu se tehdy přijelo podí-
vat 500 lidí. Někteří Lindberghovi věřili, někteří 
čekali, že dopadne jako ti před ním, kteří nikdy 
nedoletěli do cíle a jejichž trosky nejspíš už dávno 
spolykaly ryby. Start s přetíženým letadlem se po-
dařil, ačkoli kromě motoru ho k nebi tlačila i not-
ná dávka štěstí. Pak následovala nedozírná modř, 
nad křídly obloha, pod křídly oceán.

„Well, here we are,“ řekl vstříc jásající bouři Lin-
bergh. Dav, který se sešel oslavit jeho přistání, byl 
podstatně větší než ten, který mu mával při vzle-
tu. Novina se šířila bleskovou rychlostí. Za chvíli 
celý svět znal vítěze Ortiegovy ceny, nositele Řádu 
čestné legie a Záslužného leteckého kříže a první-
ho člověka, který sólově a bez zastavení překonal 
nezměrnou dálavu Atlantického oceánu. 

Charles Augustus Lindbergh (1902-1974) zná-
mý také jako Lucky Lindy nebo Osamělý orel byl 
americký letec, známý především prvním sólo-
vým přeletem Atlantského oceánu v roce 1927.
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Když se Preciosa stane  
sněžným dělem
Adam Lustig, foto: archiv autora, ČT

Projíždím vlakem přes Desnou. Jistě si mnozí 
z vás vzpomenou na to, jak jsme tudy před lety 
procházeli na výletě z kořenovské Zvonice. Za 
okny najednou zničehonic začne sněžit. Zmate-
ně sleduji mraky zatažené nebe, ze kterého se 
sypou sněhové vločky. Jak je tohle možné? Proč 
je v Desné pět centimetrů sněhu, když v Koře-
nově, který je výš, je vidět holá zem? A co je to 
vlastně inverze, která nás několik dní provázela 
a jak funguje? 

Fenomén průmyslového sněžení

Ten den úplnou náhodou narazím na několik 
článků, které podobnou situaci popisují i v jiných 
částech republiky. Třeba na Sokolovsku napadlo 
taky až pět centimetrů sněhu. 

Jevu, kterého jsem byl svědkem, se odborně říká 
„průmyslové sněžení“. Vyskytuje se  hlavně v zim-
ním období, ale jen zřídka, protože je nutná shoda 
více okolností. Zaprvé je nutné, aby se základna 
nízké oblačnosti nacházela maximálně 150 metrů 
nad zemí. Tomu také říkáme inverze a všichni si 
jistě vzpomenou, jak byla v posledním listopado-
vém týdnu vydatná. Další důležitá okolnost sou-
visí s vertikální mohutností této vrstvy oblačnosti. 
Ta by měla být alespoň 200 metrů tlustá. Tato sou-
hra okolností vytváří jakousi „pokličku“. V průmy-
slových oblastech vypouští chladící věže továren 
do vzduchu vlhkost, což jsou vlastně kondenzační 
jádra - částice, které jsou v atmosféře běžně a mají 
výborné vlastnosti pro přechod vody z plynné fáze 
do kapalné. Pro kondenzaci vody jsou nezbytné. 
Tato jádra stoupají vzhůru do mraku, kde teplota 
s výškou mírně klesá a kde se na nich vytváří sně-
hové vločky. Tyto vločky se poté snášejí dolů. A tak-
to vzniká jev, který jsem z oken vlaku viděl. 

Desná 27. listopadu. 
Průmyslové sněžení proběhlo o dva dny dříve. V Kořenově nebylo po sněhu ani památky.

Komíny Preciosy

V areálu Preciosy je jich celkem 12, některé jsou 
přes tři staletí staré, ale všechny jsou v provozu. 
Někteří jsme tu byli minulý rok na exkurzi ve 
sklárně. A právě ona může za to, že padá sníh. 
Komín ve sklárnách zvyšuje tah v ohništi, ale 
také odvádí přebytečnou vodní páru, které je ve 
fabrikách mnoho. 

Je pozitivní, že sklárna je stále v provozu, nic-
méně komíny svým vzhledem potvrzují zažité 
slovní spojení: „Desná je děsná.“ – tedy alespoň 
v okolí hlavní silnice.

Inverze 

Je krásná, když jste nad ní a deprimující, když jste 
pod ní. Co je to vlastně zač, co zahalilo na několik 
dní v druhé polovině listopadu většinu republiky? 
Za normálních podmínek teplota s nadmořskou 
výškou klesá. Obecně se říká, že asi o půl stup-
ně každých 100 metrů výšky. Inverze je stav, kdy 
teplota s výškou stoupá. Vzniká nejčastěji v zim-
ním období, kdy slunce nestačí ohřát zem, od 
které by se následně ohřál vzduch. Nízko u země 
se tedy drží studenější vzduch, který má větší 
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Studentská rada se přesunula 
do online prostoru
Tomáš Kudláček

Jak se konala jednání Studentské rady (dále 
také Rada), když se část školy učila prezenčně 
a část distančně? Jak se Rada schází při dis-
tanční výuce a jakými tématy se zabývá? Čtě-
te níže v článku shrnujícím činnost Studentské 
rady od konce září.

Rada se během „normální“ výuky sešla jen ně-
kolikrát v září. Začátkem října totiž celý vyš-
ší stupeň přešel na distanční výuku a částečně 

hustotu. Je těžší, nestoupá, protože nad ním je 
teplejší vzduch. Vytvoří se tak poklička, pod níž 
se hromadí všechny škodliviny, a mnohdy stojí za 
zrodem smogových situací (u nás nejčastěji v prů-
myslových oblastech Slezské pánve a  Moravské 
brány). Inverze letošního listopadu byla masivní 
a způsobila vysoké rozdíly teplot i mezi místy, 
která od sebe nejsou moc vzdálená. Například na 
Sněžce bylo +5 stupňů Celsia, zatímco v Peci pod 
Sněžkou, asi 600 výškových metrů níže, -8. Ješ-
tě výraznější byly rozdíly na Šumavě, která je při 
inverzích velmi specifická. Rozdíl v denních mi-
nimech tam byl až dvacetistupňový. Zatímco na 
Boubíně bylo +5, na Jezerní slati -15. To všechno 
jen díky tvaru terénu. 

Článek je první část souboru Sníh. 
Pokračování očekávejte v dalším čísle, tento-
krát na téma „Sníh a jeho přeměny“. 

distanční podobu tak dostala i jednání Rady. Ka-
pitáni se scházeli online, vyzkoušelo se i několik 
různých formátů setkávání. Občas se sešli kapitá-
ni ze všech tříd, ti z nižšího stupně se připojovali 
přímo ze Stromovky, kde se tou dobou ještě učili. 
Jindy se online scházeli pouze zástupci starších 
ročníků, kapitáni Ksí a Omí řešili aktuální pro-
blémy naživo. Během toho si pár z nich mohlo vy-
zkoušet funkci předsedy a řídit jednání.

Vzhledem k proměně výuky se změnila i té-
mata, která Rada řešila. Nehodnotili se dispečeři, 
neřešil se program fóra ani jiná provozní agenda. 
Nejčastěji se hodnotila distanční výuka, jaké pro-
blémy při ní studenty trápí, co by uvítali ze strany 

Teplotní inverze na Šumavě (níže) a v Krkonoších 
(níže vlevo) z 25. listopadu 2020 ze zpravodajství 
České televize.
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učitelů apod. Později už na distanční výuku pře-
šel i nižší stupeň a do online prostoru se tak na 
jednáních Rady přesunuli všichni kapitáni.

Zástupci studentů se také pravidelně připoju-
jí na online pedagogické porady. S učiteli řešili 
např. prostor na plnění podmínek v rámci hodin 
distanční výuky, protože stíhat podmínky při 
distanční výuce je náročnější než během výuky 
prezenční. Učitelé byli tomuto nápadu nakloněni 
a uvolnění vyučovací hodiny pro práci na pod-
mínkách bylo umožněno, pokud se daná třída 
domluvila s učitelem konkrétního předmětu.

V půlce listopadu také Studentská rada zfor-
mulovala a odeslala dopis ministru školství Ro-
bertu Plagovi s prosbou o povolení venkovních 

Zůstal mi dětský pohled na svět
Sonam Dolma Swiecicki, foto: archiv J. Najberta

Jaké bylo dětství učitele dějepisu a základů spo-
lečenských věd Jaroslava Najberta? Na co rád 
vzpomíná, proč se stal učitelem a kde poznal 
svou budoucí ženu? Odpovědi na tyto otázky 
a ještě mnohem více se dozvíte v našem roz-
hovoru.

Jaká je vaše nejstarší vzpomínka z dětství?
První vzpomínka z dětství? Asi když jsem byl 
v jeslích v Poličce, to mně muselo být třeba 
1,5 roku – maminka mě tam nechávala, když šla 
do práce. Asi jde o nějaký zasutý pocit úzkosti. 
Jesle jsou dneska už asi neznámá věc, ale před 
rokem 1989, když byly matky hodně zaměstna-
né, byly děti přes den v jesličkách.
A přibližně stejně stará vzpomínka je, že jdu 
vyzvednout sestru do školky. Rozběhl jsem se 
za ní, upadl a rozsekl si obočí, takže tam mám 
dneska jizvu. Jde o vzpomínky, které jsou spíš 
traumatické, nic hezkého. A nejranější pohodo-
vá vzpomínka je asi na zahradu a les v Semaní-
ně. Tam jsem se sestrou a s kamarádkou trávili 
každý víkend a prázdniny a byli jsme pořád ně-
kde venku. Celkově mám spíš dojem spokojené-
ho dětství. Nepamatuju si, že bych byl dítě, co 
by strádalo, naopak hodnotím své dětství jako 
vydařené. To dává člověku jistotu do dalšího ži-
vota, že nemá v dětství nic děsivého, co by ho do 
dospělosti pronásledovalo. 

vzdělávacích aktivit, výletů a konzultací pro stu-
denty středních škol. Text celého dopisu si může-
te přečíst na facebooku Rady.

26. listopadu přišla odpověď s tím, že „je tře-
ba se řídit obecnými pravidly“ a „nelze udělovat 
výjimky pro jednotlivé školy, ani pro jednotlivé 
obory vzdělání“. Náš podnět ale ministerstvo 
bere v úvahu a bude uvažovat o jeho uplatnění při 
dalším rozvolňování. Celou odpověď je také mož-
né najít na našem facebooku.

V posledních, prosincových týdnech Rada 
hodnotila první trimestr, včetně plnění podmí-
nek při distanční výuce. Dále se chce zaměřit na 
zhodnocení nově zavedených změn prosazených 
na letním soustředění. 

 
Co myslíte, kdy jste přestal být dítětem?

Dítětem jsem přestal být asi ve třinácti nebo 
čtrnácti letech. To jsme prodali chalupu v Se-
maníně, pak jsem se víc soustředil na školu. Byl 
jsem na gymplu a studium začalo být náročněj-
ší. Začal jsem přicházet do puberty a uvědomil 
si, že už se ode mě neočekává lezení po stro-
mech a flákání, byť to bylo hezké. Ale v pohledu 
na svět pořád dítětem jsem. Mám takové to vě-
domě naivní nahlížení na svět. Když jsi dítě, tak 
máš nápad a jdeš ho realizovat. Dospělí hledají 
překážky. Tenhle přístup, že nehledám zábrany, 
mi v určitém pohledu zůstal. 

Začala se už v té době rýsovat Vaše budoucí uči-
telská kariéra?

Byl jsem z učitelské rodiny a vždy se mi líbilo, že 
o prázdninách byli naši doma. Učení mě bavilo 
a ve škole jsem měl dobré výsledky. A myslím, 
že jsem docela komunikativní. To jsou dobré 
předpoklady pro to, aby člověk začal učit. Ještě 
v oktávě jsem si ale myslel, že budu novinářem. 
Definitivně jsem se rozhodl, až když jsem skon-
čil školu, pak jsem začal učit a neodradilo mě 
to. A když jsem začal pracovat na Přírodní ško-
le, tak jsem viděl, že mě to pořád baví a že pro 
učení mám předpoklady. Ale nechodil jsem do 
skauta, ani se nestaral o mladší sourozence, což 
řadu jiných vedlo k učitelskému povolání. U mě 
to byla asi ta rodinná atmosféra. 
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Chodil jste na nějaké kroužky?
Byl jsem typické středostavovské dítě, které ro-
diče zapojují do různých kroužků, aby se neflá-
kalo: flétna, kytara, němčina, výtvarka, karate 
a  basket. Na malém městě to bylo docela sa-
mozřejmé – dvakrát týdně hudebka, doučování 
jazyků se známými, pak příprava na zkoušky 
a do školy. Na základce jsem psal slohovou práci 
o tom, že by bylo hezké, kdyby uprostřed týdne 
byl volný den, kdy bych nemusel nic dělat. Vní-
mal jsem, že je toho na mě naloženo hodně. Ne-
přemýšlel jsem nad tím, proč chodím na hudeb-
ku nebo na jazyky. Štvalo mě to, ale neřekl jsem 
to rodičům. V tom byla 90. léta typická – vy si 
dneska daleko rychleji uvědomíte, co chcete, 
nebo nechcete dělat. Mě nenapadlo říct mámě, 
že mě němčina nebaví, že mi přijde zbytečná.
Zvykl jsem si tím pádem neodpočívat v tom 
smyslu, že bych proflákal půl dne, na to jsem 
neměl čas. Ale když jsem si splnil své povinnos-
ti, tak jsem pak mohl být třeba půl dne venku. 
Zvládal jsem několik věcí naráz, i ty, které ne-
byly nutné.

Můžu se zeptat na Vaši první lásku?
Alenka Chládková ve školce. Nic z toho nebylo. 
My jsme spolu pak chodili do školy a na gym-
pl a ona později spadla do punkové subkultury 
a já jsem byl typický slušňák. Měl jsem pocit, že 
tahle punková zábava není dobrý způsob, jak 
trávit život. Pak jsme se spoustu let neviděli, 
ale dnes už si zase rozumíme. Ona byla nejdřív 
taková copatá holka, to je možná důvod, proč 
pak skončila s obojkem kolem krku.  Ale pokud 
myslíš nějakou velkou lásku, tak já jsem v tom-
to smyslu moc na holky nemyslel, i když jsem 
s nimi vycházel dobře. 

I Vaším nejlepším kamarádem byla žena?
To ne, nejlepší kamarád byl kluk, ale s holka-
mi jsem hodně kamarádil. Když jsem byl zralý 
na to, abych se začal dívat na holky, začali jsme 
chodit s mou současnou ženou. To je unikát. 
Začal jsem s ní chodit, když mi bylo 16, a zají-
mali jsme se o sebe už rok předtím. Ano, mohu 
říct, že moje první velká láska byla naplněná.
Poznali jsme se na karate, ona ho trénovala, 
měla černý pás. Chodila o ročník výš na gympl, 
moje máma byla její třídní. Na karate jsme se 
ale poznali blíž a chodit jsme spolu začali až na 
jednom festivalu na konci prázdnin.

Neměli jsme mobil. Když jsem jí psal zprávu 
k narozeninám, musel jsem si půjčit sestřin 
mobil. Když mi ona psala zamilovanou SMS, 
přečetl jsem si ji až po týdnu, protože sestra 
byla zrovna pryč. To bylo úplně jiné randění. 
Dneska – nechci generalizovat, ale dnešní doba 
umožňuje prožívat vztahy mnohem rychleji 
a některá období přeskakovat. Je to i přímoča-
řejší, lidi jsou zvyklí se ke všemu vyjadřovat na 
sociálních sítích, a to vede k tomu, že se nebojíš 
něco říct. My jsme kolem sebe chodili několik 
měsíců... Nejsi si jistý, jestli tě má ráda, nebo 
nemá. Možná je teď randění stejné, nevím. Už 
to mám zamlžené, je to jako v dávnověku, v ji-
ném století. Nostalgie. 

A co ten Semanín, na který máte krásné vzpomín-
ky, můžete nám o něm říct něco víc?

Tam se narodila moje máma, žila tam moje 
babička. Byl to barák po vyhnaných Němcích 
u České Třebové, velká louka a pole, o které se 
museli naši starat. My jsme tam museli jezdit 
každý víkend, pak také hned po vysvědčení 
a zůstávali jsme tam celé prázdniny, maximál-
ně jsme jeli na pár dní na dovču. Naučil jsem se 
tam sekat trávu, starat se o zvířata, chodit na 
maliny, na borůvky, střílet špačky vzduchov-
kou, hrát kanastu a mariáš. Nedaleko byla so-
větská posádka. Když jsem byl v 90. letech malý, 
chodili jsme po bývalé střelnici. Řekli jsme na-
šim, že jdeme ven, neměli jsme mobil, naši nás 
nechali jít, zmizeli jsme třeba na pár hodin. Na 
střelnici byly staré kabely, střepiny, krátery za-
plavené vodou, chytali jsme tam čolky. Byl to 
idylický svět, kdy tam nemáš dospělé, nemusíš 
se nikomu hlásit. Neměli jsme hodinky. 
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Když nás táta potřeboval, zapískal, my slyšeli 
jeho pískání tři kilometry daleko.
V lese jsme si mohli hrát na všechno možné, 
stavěli jsme bunkry, přinesli z lesa ovoce a smí-
chali ho s jogurtem. Největší svátek byl, když 
jsme na kole jeli na zmrzlinu do České Třebové. 
Proto na to tak rád vzpomínám.
Dnes vnímám, jak je můj život spojený se spous-
tou nároků. Mám dvě práce. Když nejsem pár 
dní na internetu, tak se mi nashromáždí třeba 
desítky e-mailů a musím je řešit. Na Semaníně 
člověk nemusel řešit nic. Na půdě mohl skákat 
do sena. Na jaře, když tálo, jsme dělali na potoce 
přehrady. Také jsem pravidelně padal do hnoje 
nebo do škarpy. Člověk přišel dvakrát za den 
domů úplně zablácený a smradlavý. Nechápu, 
jak to máma mohla přežít, že mě nikdy neseře-
zala. Na vesnici čas plyne jinak. Problémy světa 
ti jsou ukradené, člověk nic neřeší. Když jsme 
prodali barák, protože babička umřela a my vě-
děli, že to nebudeme stíhat, pochopil jsem, že 
tahle doba bezstarostného dětství končí. 

Jaký jste měl nebo jaký máte vztah s rodiči?
Nekonfliktní. Ale náš táta na nás uměl křik-
nout. Někdy bylo třeba autoritativně rozhod-
nout – sušení sena nepočká, brambory je třeba 
vyndat teď. Rodiče byli hodně zaměstnaní sta-
rostí o barák, oba učitelé, neměli čas nás pru-
dit. Můj táta byl schopný zrýt zahradu, co byla 
velká jako několik našich školních dvorů, taky 
byl schopen ji ručně kosou posekat. Byl tako-
vý až archetypální táta. Neměl jsem důvod ho 
nerespektovat. Rodiče na nás byli nároční, to 
mám po nich. Když něco dělám, mělo by to být 
pořádně. Když nic neděláš, jako by přicházíš 

o čas. Multitasking mám jednoznačně po nich. 
Když neděláš alespoň dvě věci naráz, tak je to 
nevyužitý čas.
Na hádání se s nimi si nepamatuju. Ano, há-
dali jsme se, ale třeba o počítač, když jsem na 
něm chtěl být a mámě se to nelíbilo. Na konci 
90. let hodně letěly seriály, tak jsem na ně po 
škole třeba dvě až tři hodiny koukal, než přišla 
máma domů. Nebo jsem hrál strategické hry na 
počítači. Vím, že tohle by se bývalo mámě neza-
mlouvalo, ale co oči nevidí…  Nikdy jsem nad 
tím nepřemýšlel, až tahle tvá otázka mě doved-
la k  myšlence, že jsem se vlastně hodně flákal, 
ale zároveň jsem toho dost stíhal. Každopádně 
vztah s rodiči jsem měl dobrý. Neměl jsem potře-
bu jim vzdorovat. Měli jsme dost svobody. Když 
jsme vypadli na celý den pryč, naši byli rádi, že 
se o nás nemusí starat a mohou se věnovat práci 
na baráku nebo na zahradě. Dneska se k našim 
rád vracím, rád je vidím. Přetavil jsem si užiteč-
né věci od nich do svého života, využívám je se 
svými dětmi. Ale jsem na ně míň náročný. To, 
co jsem dělal já, moje děti nedělají, mají poho-
dovější život. Nemám potřebu je cepovat a vést 
k náročnějšímu režimu a vlastně by to ani dost 
dobře nešlo. Teď žijeme v přepychu, že nevíme, 
co bychom si ještě vymysleli. Já si vyhrál s má-
lem a necítil jsem nedostatek. Když jsem dostal 
žvýkačku Pedro, byl to vrchol blaha. Moje děti 
mají tolik sladkostí, že nevědí, do čeho se dřív 
pustit. Docela by mě zajímalo, jaký vztah k vě-
cem a ke světu to v nich vlastně utváří. 
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