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web: www.zsazus.cz, e-mail: skola@zsazus.cz

Nový školní rok
Nový školní rok jsme začali se 458 žáky v základní
škole. Z tohoto počtu zhruba dvě třetiny tvoří žácise
zaměřením na estetickou
výchovu. Zbývající žáci jsou
bez tohoto zaměření. Tento poměr je již delší dobu
prakticky neměnný. Velmi
nás těší, že se nám zatím daří
nahrazovat odchody dětí na
víceletá gymnázia po 5. ročníku žáky, kteří k nám nastupují nově do šestého ročníku.
Povinné
vzdělávání
ukončilo v červnu 59 žáků
z 9. ročníku. Z nich 51 pokračuje dále ve vzdělávání
v nějakém studijním oboru,
z toho 8 na školách s uměleckým zaměřením a dalších
8 na gymnáziích. Čtyři deváťáci si zvolili učební obor
a další čtyři nepokračují ve
vzdělávání v České republice

(jde o Ukrajince, kteří se vrátili na Ukrajinu, nebo odešli
mimo Českou republiku).
Do základní umělecké
školy nastoupilo v září 1058
žáků, což je o 20 více než
v minulém školním roce. Zájem dětí (a rodičů) nás velmi
těší. Samozřejmě si uvědomujeme velké obtíže, které
před rodinami stojí, a velmi
nás těší, že alespoň v tomto případě nebylo zájmové
vzdělávání odsunuto na vedlejší kolej. Proto se snažíme
udržet výši úplaty za vzdělávání v ZUŠ v tomto, a věřím,
že i v příštím roce, na stávající úrovni.
Nový školní rok ale není
pouze o těchto číslech. Doba
je velmi turbulentní, a zatímco covid ještě stále úplně neskončil, přišla válka na Ukrajině. A ta se do práce ve škole
samozřejmě také propsala.

V současné době je u nás
zapsáno 30 dětí z Ukrajiny.
Počet průběžně kolísá tak,
jak děti přicházejí a naopak
zase odcházejí, ať už s rodiči
za prací v České republice,
nebo zpět na Ukrajinu. Myslím, že můžeme očekávat,
že jejich počet se přes zimu
může trochu zvýšit. Všichni
asi tušíme, jak to na Ukrajině vypadá. Prakticky každá
základní škola v Karlových
Varech je tzv. pověřenou
školou a je její povinností
zajistit jazykovou přípravu
cizinců v rozsahu 100 – 200
hodin za rok. V současné
době tedy vyučujeme český
jazyk ve třech skupinách po
10 dětech s časovou dotací 5 – 6 hodin týdně. Počet
skupin jazykové přípravy se
může v průběhu roku měnit
v závislosti na počtu dětí –
cizinců ve škole.

V minulých dvou letech
jsme se věnovali i některým
projektům, jejichž realizace
v covidovém období byla
poněkud ztížená. Zde bych
zmínil revitalizaci školní zahrady nákladem 493 600,Kč, na kterou jsme získali
podporu ze Státního fondu
životního prostředí ve výši
419 560,- Kč. I přes nastalé
problémy (nedostatečné kapacity firem, provádějících
práce, nemožnost pracovat
v některých obdobích kvůli covidu, velmi rychlý růst
cen u celé řady položek)
byly práce letos dokončeny,
v brzké době bude předloženo vyúčtování a v prosinci
očekáváme proplacení dotace.
V prvním listopadovém týdnu byla konečně
schválena závěrečná zpráva
o realizaci projektu Podpora

vzdělávání v ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary (Šablony II). Sice musíme vrátit 232 138,- Kč, ale
to je zase jenom daň uplynulému období – jedná se
o nevyčerpané prostředky
na akce, které v dané době
nemohly proběhnout (především komunitní setkávání).
A tak se začátkem nového školního roku doufáme, že se další projekty, ale
i kulturní akce školy podaří
uskutečnit v plném rozsahu
a nebudou redukovány, či
odkládány z nejrůznějších
vnějších příčin.
Na závěr mi dovolte,
abych všem našim žákům,
rodičům i kolegům popřál
co nejklidnější předvánoční
období a klidné a pohodové
vánoční svátky.
Mgr. Břetislav Svoboda

Křest CD Nebe na zemi

Nebe na zemi
PO-PO Trio
Zpěv:
Karolína Svobodová, Tereza Skalická, Miroslava Lendělová
Klavír:
Karel Šimandl

soubor za klavírního doprovodu Karla Šimandla dodnes.
Za Po Po Triem v jeho
dvanáctiletém působení stojí nejen koncertování v italském Miláně, v Berlíně
a na mnohých koncertech
v regionu i mimo něj, ale
také natočení dvou CD.
První s názvem Hm,
hm... a druhé - úplně čerstvé - Nebe na zemi, na kterém se podíleli mimo Po Po
Tria i zvukař a příležitostný
zpěvák Pavel Horych a sbor
Zvonek. Jak už název napovídá, CD je složeno nejen
z písně Jaroslava Ježka, ale
i z jiných, velmi odlišných
stylů, přes slavné „muziká-

lovky“ až po písně Beatles.
Křest nového CD proběhne v aule ZŠ a ZUŠ
v neděli 13. listopadu 2022
v 18.00 a bude samozřejmě
spojen i s koncertem, na kterém zazní úplné novinky. Zazpívá si s námi sbor Zvonek
a možná i Klára (teď už) Rosenbergová. Všechny členky
tria, ale i ten čtvrtý - tedy já
(koneckonců Tři mušketýři
byli taky čtyři), jsou pověřeni
výrobou nejrůznějších dobrot, takže se můžete těšit na
gejzír hudebních a gastronomických zážitků. Moc se
na Vás těšíme.
Mgr. Karel Šimandl
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Aula ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
13. 11. 2022
17.00

Asi před dvanácti lety
vzniklo z iniciativy Miroslavy Lendělové, Karolíny (tehdy) Kučerové a Kláry (tehdy)
Svobodové pěvecké trio
s názvem Po Po Trio. Dnes
už je z Kláry Svobodové
Rosenbergová a z Karolíny
Kučerové naopak Svobodová, ale tento zmatek ve
jménech byl vyřešen tím,
že Klára po svatbě odešla za svým zaměstnáním
z Karlových Varů a dojíždět
na zkoušky a koncerty bylo
pro ni stále náročnější. Do
Po Po Tria byla tedy pozvána dlouholetá žákyně Mirky
Lendělové Tereza Skalická.
A v tomto složení působí
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nými žáky.
V letošním roce bude
probíhat další ročník festivalu jako tři samostatná
představení v Karlovarském
městském divadle, a to ve
dnech 14. - 16. 11. 2022,
vždy od 19 hodin.
Každému uměleckému
oboru je věnován jeden samostatný koncert.
14. 11. se představí tanečnice v jednotlivých choreografiích, organizátorkou
tohoto večera je Lenka Sušaninová z naší školy.

O den později vystoupí
žáci dramatického oboru
a celý festival zakončí koncert hudebního oboru, kde
se představí žáci a komorní
soubory ze všech ZUŠ v Karlovarském kraji, hlavně ti,
kteří uspěli v soutěžích v minulém roce. Naši školu bude
letos reprezentovat sextet
zpěvaček ze třídy Miroslavy
Lendělové.
Mgr. Karel Šimandl

ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL

KARLOVARSKÉHO KRAJE

Stalo se dobrou a záslužnou tradicí, že se v Karlových Varech každý druhý
rok koná Festival základních
uměleckých škol z celého
Karlovarského kraje. U zrodu festivalu stála PhDr. Ilona Juhásová, ředitelka ZUŠ
Chodov a předsedkyně Krajské umělecké rady, která se
svými kolegy z KUR iniciovala a prosadila setkání všech
„zušek“ v kraji na společném
koncertu. Každá škola má
tak možnost pochlubit se
svými úspěchy a talentova-

Krajská umělecká rada základních uměleckých škol Karlovarského kraje
srdečně zve na

VIII. FESTIVAL TVORBY

Festival ZUŠ v Karlovarském kraji

3. 11. 2022 - 17 hod Vernisáž výstavy
Galerie Krajské knihovny Karlovy Vary
14. 11. 2022 - 19 hod Večer tance
Karlovarské městské divadlo

15. 11. 2022 - 18 hod Chvění slov
Karlovarské městské divadlo

16. 11. 2022 - 19 hod Slavnostní koncert
Karlovarské městské divadlo

30. 11. 2022 ukončení výstavy
VIII. festivalu tvorby ZUŠ Karlovarského kraje

Festival ZUŠ 2022 - Večer tance
Po čtyřech letech se
opět vrátil Festival ZUŠ. Každý obor zde představil své
úspěšné žáky, kteří získali
ocenění v soutěžích ZUŠ. Výtvarníci zahájili festival svou
výstavou 3. 11. v prostorách
Krajského úřadu, jež potrvá
celý měsíc.
14. 11. od 19.00 hodin proběhl v Karlovarském divadle
Večer tance, kde se představily choreografie učitelek
ZUŠ celého Karlovarského
kraje, které se úspěšně zúčastnily loňské soutěžní přehlídky ZUŠ.
Naši školu reprezentovala:
Petra Blau s choreografií „…

nejsem“, která postoupila do
celostátního kola přehlídky
scénického tance v Jablonci.
Pavla Šemberová s choreografií „Na hraně gravitace“,
kde jako jediná v kraji úspěšně pracuje s chlapci od 10 do
15 let.
Markéta Odvodyová s choreografií „Adiemus“, v níž se
znovu setkala děvčata, která
naši ZUŠ již opustila, ale tančit nepřestala.
Děkuji vám všem, kteří jste
přišli tanečnice podpořit
a potleskem jim poděkovat
za jejich práci.
Lenka Sušaninová
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Pozvánka na vánoční koncerty

15. 12.
2022
19.30 h
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Pořádá
ZŠ a ZUŠ
Karlovy Vary
ve spolupráci
s Karlovarským
městským
divadlem
za podpory
Statutárního
města
Karlovy Vary

KMD

Účinkují:
Bigband Šmeralka
pod vedením Milana Krajíce
Symfonický orchestr ZŠ a ZUŠ
pod vedením Marka Rothbauera
Dívčí pěvecké sbory
pod vedením Mirky Lendělové
a Karolíny Svobodové
Chlapecký pěvecký sbor
pod vedením Ilony Volopichové
Taneční skupina Pavly Šemberové
a další hosté.....
Předprodej vstupenek v Karlovarském městském divadle

Předprodej vstupenek v Karlovarském městském divadle

Účinkují:
Bigband Šmeralka
pod vedením Milana Krajíce
Symfonický orchestr ZŠ a ZUŠ
pod vedením Marka Rothbauera
Dívčí pěvecké sbory
pod vedením Mirky Lendělové
a Karolíny Svobodové
Chlapecký pěvecký sbor
pod vedením Ilony Volopichové
Taneční skupina Pavly Šemberové
a další hosté.....

KMD

15. 12.
2022
19.30 h
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„ ŠMERALKA IN ROCK“
je název nového CD školního big bandu a jehož křest
proběhne na letošních Jazzových Vánocích 2022.
Zazní skladby kupříkladu legendárních Beatles,
Rolling Stones, Led Zeppelin, Deep Purple, Police nebo
Queen v podání žáků - hudebníků, zpěváků, pěveckých sborů a jejich učitelů ZŠ
a ZUŠ
v Karlových Varech. Nebudou chybět ani hosté – profesionální zpěváci a muzikanti.
Koncert, který se koná
v režii a aranžmá známého
muzikanta Milana Krajíce, je
žánrově zaměřen výhradně
na rockovou hudbu.
Milan Krajíc

ICKOU VÝCHOVOU

ZŠ A ZUŠ KARLOVY

ZŠ a ZUŠ pořádá v měsíci prosinci, jako každý rok, několik vánočních koncertů, které se staly už tradicí. Kromě
Adventního koncertu ZŠ a ZUŠ v Karlovarském městském
divadle 1. prosince to bude Vánoční koncert sborů ZŠ a ZUŠ.
Vystoupí v něm jak přípravný sbor, tak i sbory Rolnička, Zvoneček a Zvonek, chlapecký sbor TAM-TAM, Sluníčka - to jsou
ti naši úplně nejmladší, ale i sbor seniorů, který je už několik
let s vánočními sborovými koncerty svázán a na jehož vystoupení se vždy se těšíme.
Sborový zpěv je velmi náročná forma hudební produkce. Nejen v nastudování repertoáru, ale i v organizaci koncertů. O to se už několik let zdařile zasluhují sbormistryně
Miroslava Lendělová, Karolína Svobodová, Vladimíra Hubená a Ilona Volopichová i korepetitoři Vladimíra Hubená,
Pavla Šemberová a Karel Šimandl. Koncert sborů se koná ve
středu 7. prosince v 17. 17 h v Karlovarském městském divadle a uslyšíme na něm písně populární i klasické a samozřejmě také české a moravské koledy.
Je mnoho našich koncertů, které mě naplňují pýchou.
Ale asi tou největší je nastudování České mše vánoční Jakuba Jana Ryby ve výhradně školním provedení. Sólové party
si rozdělili naši žáci Klára Witney, Ema Dubová, Anežka Beránková a Vojta Přiklopil, sbor je sestaven z našich učitelek
a učitelů ze základní školy, ze ZUŠ a rodičů našich žáků, hraje
symfonický orchestr ZŠ a ZUŠ. A opět je to obrovská práce našich učitelů, kteří to všechno dali dohromady: Marek
Rothbauer, Mirka Lendělová, Leoš Kocián, Jan Mikeš, Miljo
Milev, Dang Thu Trang, Martin Matuška a další. Koncert je
ZATÍM naplánován na 12. prosince v kostele Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli v 18.00.
Na čtvrtek 15. prosince v 19.30 v Karlovarském městském divadle ohlásil Milan Krajíc koncert Big Bandu Šmeralka pod názvem Jazzové Vánoce. I tento koncert je už stálicí
v řadě vánočních koncertů a je vždy vyprodán. Milan Krajíc
ovšem nezůstává viset na zaběhnutých principech a vymýšlí
stále nové možnosti. I letos se pustil do něčeho nového, ale
své plány zatím úspěšně tají. Nevíme. Jsem ale přesvědčen,
že i tentokrát to bude nádherný večer plný kvalitní hudby
v kvalitním nastudování.
Mgr. Karel Šimandl
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7. 12. 2022
17. 17

Karlovarské městské divadlo

Účinkují:
Sluníčka, Přípravný sbor,
Rolnička, Zvoneček,
Zvonek, Tam-Tam
Seniorvox
Předprodej vstupenek
v Karlovarském městském divadle

Zima s našimi sbory
Prázdniny utekly jako
voda a máme tu další školní
rok. S tím samozřejmě souvisejí nová vystoupení našich
sborů.
Ty mladší již pečlivě nacvičují vánoční písně a koledy. Zato Zvonek má letos
s touto tématikou trošku malé
zpoždění. Ne že bychom stále prázdninově odpočívali.
Máme však za sebou již jeden

velký koncert, na kterém se
vánoční koledy nedaly úplně
použít. Sbor Zvonek totiž letošní sborovou sezónu zahájil
velkým koncertem se skupinou Liwid a s Karlovarským
symfonickým
orchestrem.
Tuto velkou parádu navíc dirigoval Ota Balage. Koncert se
uskutečnil v říjnu v Národním
domě Ambassador a všichni
jsme si z něj odnesli nádherný

zážitek umocněný setkáním
s touto dirigentskou hvězdou.
Nyní již ale všichni nacvičujeme písně o Ježíšku a těšíme se na všechna vánoční
setkání, která nás čekají. Ať už
to budou Vánoční trhy, sborový koncert pojmenovaný „Ladovské Vánoce“ či Adventní
koncert. Mladší děti z loňského Zvonečku navíc čeká výjimečný koncert. Opět nás totiž
oslovila Helena Vondráčková
s přáním, abychom vystoupili
na jejím vystoupení v Thermalu. A tak tedy nouze o vánoční
koncerty a příjemnou vánoční
atmosféru určitě nebude.
Pondělí 28. 11. 16.00
– Vánoční trhy (Rolnička)
Úterý 29. 11. 16.00
– Vánoční trhy
(Přípravný sbor, Zvoneček)
Čtvrtek 1. 12.
11.00 a 17.00
– Adventní koncert
(Přípravný sbor, Rolnička,
TAM-TAM, sólo zpěvačky M.L.)
Neděle 4. 12.
16.00
– Vánoční trhy
(zpěvačky M. Lendělové)
Středa 7. 12.
17.17
– Vánoční sborový koncert
(všechny sbory)
Sobota 10. 12. 19.00
– Koncert s H. Vondráčkovou
(žáci 5. a 6. třídy, část 4. tř.)
Pondělí 12. 12. 18.00
– Koncert s Rybovkou
(Zvoneček)
Čtvrtek 15. 12. 19.30
– Jazzové Vánoce
(část sólo zpěvaček M. L.)
Neděle 18. 12. 9.00
– zpěv při mši v kostele
M. Magdalény (Zvonek)

Mirka Lendělová
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Školní rok začíná „adapťákem“ ...
Ve dnech 5. – 6. 9. 2022
se uskutečnil adaptační výjezd 6. ročníku na Mariánské
v penzionu Dukla. Účastnilo se ho 55 žáků, 4 učitelé
a 1 asistentka.
První společná akce byla
zaměřena na budování pozitivních vztahů při přechodu
na 2. stupeň ZŠ.
Během dvou dnů hrály
děti různé hry, při kterých
měly možnost se vzájemně
seznámit, lépe se poznat
a spolupracovat v týmech.
O večerní zábavu se postaraly samy.

... a pokračuje testováním zdatnosti

Garantem programu pro
6. A byla Hana Sarkisovová,
školní metodička prevence, a pro 6. B Karel Dyk. Obě
třídní učitelky, Monika Lesserová a Ilona Volopichová,
byly především v roli pozorovatelů. Do některých činností se spolu se svými novými
žáky aktivně zapojovaly. Výjezd hodnotili všichni dospělí
i žáci pozitivně. Považují ho
za velmi vhodný start pro
další třídní práci na 2. stupni.

Naše škola se účastní šetření České školní inspekce,
jehož součástí je celostátní
testování tělesné zdatnosti
žáků. Testování probíhá ve 3.
a 7. ročníku od 1. 10. 2022 do
30. 11. 2022. Za průběh testování a zápis výsledků odpovídají třídní učitelky 3. tříd
a učitelé tělesné výchovy na
2. stupni.

Mgr. Hana Sarkisovová, ŠMP

Termín:
27. 3. - 31. 3. 2023
Místo:
SKIAREÁL Klínovec
Ubytování:
Penzion Hraničář, Háj
Předpokládaná cena:
5 500 Kč
Finanční záloha:
2 000 Kč do 30. 11. 2022

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15,
příspěvková organizace,
360 05 Karlovy Vary
Jazyková úprava: Mgr. Pavlína Harcubová
Grafická úprava: RNDr. Pavla Šemberová

Tělesná zdatnost žáků
je měřena prostřednictvím
sady motorických testů.
Konkrétně jde o čtyři motorické testy: skok daleký
z místa, leh – sed, běh 4 x 10
metrů a vytrvalostní člunkový běh. Testování by mělo
být realizováno v průběhu
dvou hodin tělesné výchovy.
Výsledky testování bu-

dou součástí tematické
zprávy ČŠI pojednávající
o podpoře pohybových aktivit a o rozvoji pohybových
dovedností žáků ZŠ. Škola získá údaje, s nimiž bude
možné dále pedagogicky
a tělovýchovně pracovat.
Mgr. Hana Sarkisovová

Lyžařský kurz 7. ročníků
Cílem lyžařského kurzu
je předat žákům vědomosti,
dovednosti a návyky pro pohyb. Osvojují si nové pohybové dovednosti a bezpečný pohyb na sněhu. Hlavním
významem kurzu je výcvik,
který musí být přizpůsoben stupni pohybových

dovedností. Důležitou částí
výcviku je seznámení s metodikou lyžování. Žáci se učí
s lyžařskou výzbrojí a výstrojí, o údržbě lyží, bezpečnosti na horách, horské službě,
první pomoci a prevenci.
G. Szatmaryová

Projektové dny na zámku Loučeň

Školní družina
Letošní školní rok máme téměř naplněnou kapacitu
školní družiny. Pro děti jsou připraveny vzdělávací, kulturní
i sportovní akce na celý rok.
Začátkem října jsme odstartovali sportovní akce atletickým trojbojem. Paní vychovatelka Bínová děti motivovala
atletickými úspěchy Emila Zátopka a jeho ženy Dany. Ve skoku, běhu a hodu vždy první tři místa byla oceněna dárkem,
diplomem a také medailí, ze které měly děti největší radost.
Říjen je také svátkem duchů, a tak v některých odděleních propukly halloweenské párty.
Listopad je opět sportovní měsíc. Děti poměří síly v přeskocích přes švihadlo. Nejprve v každém oddělení zvlášť
a na konci měsíce v celodružinovém finále.
Prosinec je ve znamení Vánoc. Kromě vyrábění ozdob
a dárků dětí pro své blízké chystáme vyrábění i pro dospělé.
20. 12. 2022 v 16 hodin zveme rodiče s dětmi na „Vánoční dílničky“ do budovy školní jídelny a družiny. Podrobnosti
o akci budou zveřejněny na stránkách školy.

V září 2022 se žáci devátého ročníku naší školy zúčastnili pod vedením svých
učitelek PhDr. Milany Ľuptákové a Mgr. Pavly Šťastné
dvou projektových dnů na
zámku Loučeň. Cílem projektu bylo využití metod muzejní a zážitkové pedagogiky
při výuce německého jazyka
a dějepisu.
K naplnění tohoto záměru jsme si s kolegyní zvolily
romantické prostředí zámku
Loučeň, kde žáci zažili neobvyklou vyučovací hodinu
dějepisu, a zámek nám také

posloužil jako atraktivní kulisa pro nácvik divadelního
představení v německém
jazyce, které jsme večer usilovně nacvičovali.
Pan kastelán nás vzal na
romantickou a interaktivní
prohlídku zámku a zámeckého parku, ve které jsme
se „přenesli“ do historie, což
nám umožnilo prožít si výuku dějepisu všemi smysly,
interaktivně a v jiném prostředí, než je nudné prostředí obyčejné třídy.
Vše probíhalo hravou
formou, všichni jsme si i přes

nepřízeň počasí užili spoustu legrace, žáci si u nácviku
divadelního
představení
pořádně nacvičili a procvičili němčinu, dozvěděli se
spoustu nových poznatků z historie a seznámili se
s prací kastelána a průvodce
na zámku.
Na konci pobytu nám sice
bylo líto, že odjíždíme, ale
potěšilo nás, že projekt úplně nekončí a v nácviku divadelního představení budeme dál pilně pokračovat.
Milana Ľuptáková, učitelka

Vedoucí ŠD Mgr. L. Matoušková
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Sóloví zpěváci zabodovali v Praze

Soutěže ZUŠ
Nedílnou součástí hudebního života na základních uměleckých školách
jsou soutěže vyhlašované
Ministerstvem školství a tělovýchovy. Loni byly vyhlášeny soutěže ve hře na dechové nástroje, v sólovém
a komorním zpěvu, ve hře na
lidové nástroje, bicí nástroje
a soutěže orchestrů. Naše
škola se většiny těchto soutěží zúčastnila, a to s výbornými výsledky.
V ústředním kole dechové soutěže získala první místo jak ve hře na příčnou, tak
i ve hře na zobcovou flétnu
Viktorie Pilzová ze třídy Petra
Čamka a Dušany Čamkové.
Třetího místa dosáhla v zobcové flétně Anežka Sulková
(Petr Čamek) i saxofonista
Matyáš Týnek (Milan Krajíc).
V ústředním kole sólového a komorního zpěvu
se umístili Vojtěch Přiklopil,
Ema Dubová a Anežka Krupiaková na třetím místě, třetího místa dosáhly i pěvecké
soubory V.E.K.A. ve složení
Klára Witney, Anežka Beránková, Ema Dubová a Vojtěch
Přiklopil a Toulavý zpěvačky
ve složení Kateřina Mikešová
a Barbora Lelková. Všichni ze
třídy Miroslavy Lendělové.
V ústředním kole soutěže ve hře na lidové nástroje
si první místo vybojovalo

duo ŽáBa - Fiona Žáková a
Michal Balík i Velmi malá lidová muzika ve složení Michal Balík, Ondřej Pickl, Beáta Mohrmannová, Benjamín
Šťastný, Kristýna Dvorská,
Eliška Tumpachová a Alžběta Anna Strejcovská ze třídy
Miljo Mileva.
Kromě soutěží vyhlášených ministerstvem existují i soutěže, které jsou také
určeny pro mladé hudebníky. Houslista Michal Balík
(M. Milev) získal třetí cenu
v soutěži firmy Akord Kvint.
Anežka Krupiaková a Kateřina Vaculíková (M Lendělová)
si odvezly druhá místa v Mezinárodní pěvecké soutěži B.
Martinů. Alžběta Čamková
(P. Čamek) se stala absolutní
vítězkou v mezinárodní soutěži Teplické flautohry.
Vítězem kytarové soutěže PRAGuitarra Clásica se
stal Adam Sysel (Pavel Horych) a konečně klavíristka
Lada Slezáková (Hana Milevová) získala zlaté pásmo
v soutěži Antonín Dvořák
mladým. O velkém úspěchu
našich zpěvaček na letošním
ročníku Pěvecké soutěže B.
Martinů se podrobně rozepsala Mirka Lendělová.
Všem žákům a učitelům gratulujeme.

Letos v říjnu se uskutečnila Mezinárodní soutěž
Bohuslava Martinů v Praze.
Je to soutěž, do které se mohou přihlásit děti od 11 let ze
základních uměleckých škol
a konzervatoří z České nebo
Slovenské republiky. Tato
soutěž je dost náročná, jelikož je nutné v každé kategorii odzpívat tři písně: lidovou
píseň, dále libovolnou mimo
populární oblast a třetí je
určená píseň od Bohuslava
Martinů.
Letos jsme do nejnižší
kategorie poprvé přihlásili
nejmladšího Honzíka Marka z páté třídy. Vyzpíval si
třetí místo. Stejně jako Kačenka Vaculíková ze šesté

třídy. Musím říci, že jsem
byla opravdu pyšná, s jakou
profesionalitou se s velkým
pražským pódiem poprali a
jak si svá soutěžní vystoupení užili.
V nejstarší kategorii naši
školu reprezentovala Ema
Dubová. Ta už to měla opravdu hodně těžké. Podařilo se jí
probojovat do druhého kola,
odkud si sice žádný diplom
neodnesla, přesto ji neopustil hezký pocit z vydařeného
vystoupení.
Poslední soutěžní den
zakončila druhá kategorie, ve které jako nejmladší
z dvaceti sedmi zpěvaček
soutěžila Anežka Krupiaková
z deváté třídy. S jejím soutěž-

ním výkonem jsme byli moc
spokojeni, ale nenapadlo
by nás, že nás na závěr čeká
velké překvapení. Anežka si
vyzpívala první místo! K milým dárkům patří i to, že si
ve svých čtrnácti letech zazpívá ve středu 9. listopadu
v sále Bohuslava Martinů na
Akademii múzických umění
v Praze.
Velké poděkování patří
nejen samotným dětem za
výbornou reprezentaci naší
školy, ale také našim klavíristům Mgr. Pavlíně Petříkové a
Mgr. Karlu Šimandlovi. Bez
nich by to nešlo.
Mgr. M. Lendělová

Soutěž ZUŠ v Mikulově
Na konci května minulého školního roku proběhlo
v Mikulově celostátní kolo
soutěže ZUŠ v kategorii „komorní hra s dudami“ a „soubory lidové hudby“. Z naší
školy se tohoto vrcholného
kola zúčastnilo několik žáků.
V kategorii „komorní
hra s dudami“ to byli Fiona

Žáková a Michal Balík. Oba
dva získali 1. místo a zároveň
cenu za mimořádný výkon.
V kategorii „soubory lidové hudby“ obdržela 1.
místo Velmi malá lidová muzika ve složení Michal Balík,
Barbora Mrázová, Benjamín
Šťastný, Ondřej Pickl, Beáta Mohrmannová, Alžběta

Strejcovská, Kristýna Dvorská a Eliška Tumpachová.
Zvláštní cenu pak ještě
dostal její primáš Michal Balík. Všichni žáci jsou ze třídy
Miljo Mileva. Všem soutěžícím patří velká gratulace.
Miljo Milev

Mgr. Karel Šimandl

Karlovarský skřivánek 2022
Školní kolo 27. ročníku pěvecké soutěže se koná
v aule ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary ve dnech 14. a 15. 11. 2022.
Začátek je vždy v 8:30 hodin.
Soutěží se v 8 kategoriích:
NA – nehudebníci A
(narození po 31. 8. 2011)
NB – nehudebníci B
(narození mezi 1. 9. 2007
a 31. 8. 2011)
HA – hudebníci A
(narození po 31. 8. 2011)
HB – hudebníci B
(narození mezi 1. 9. 2007
a 31. 8. 2011)
A2 – zpěváci ZUŠ
(narození po 31. 8. 2011)
C1 – zpěváci ZUŠ
(narození mezi 1. 9. 2007
a 31. 8. 2011)
C2 – zpěváci ZUŠ (POP)
(narození mezi 1. 9. 2007
a 31. 8. 2011)
D - dua ZŠ i ZUŠ
(duo, jehož starší člen je
narozen mezi 1. 9. 2007
a 31. 8. 2011)

Do kategorie A2, C1 a C2
může vyslat soutěžící pouze
ZUŠ, kde žáci studují sólový
zpěv.
Soutěžící zpívají bez
mikrofonu. V kategorii C2
je přednesena lidová píseň
bez mikrofonu a druhá píseň
s mikrofonem, v kategorii B
je možné zpívat druhou píseň s mikrofonem.
Předpokládaný soutěžní
den pro jednotlivé kategorie (může být upraven podle
počtu přihlášených soutěžících):
pondělí 14.11.
- NA, NB, HA, HB
úterý 15.11.
- A2, C1, C2, D
Mgr. Jiří Zeman
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Celostátní přehlídka tanečních oborů ZUŠ 2022
Na jevišti Karlovarského
městského divadla se během
prvního červnového víkendu
setkali nejnadanější mladí tanečníci ze všech koutů republiky. Konalo se zde celostátní kolo přehlídky tanečního
oboru základních uměleckých
škol. Jeho organizace se ujala Základní škola a Základní
umělecká škola Karlovy Vary,
které se nakonec v soutěži podařilo vybojovat i ocenění za
tvůrčí pedagogickou práci a
interpretaci sólového tanečního partu.
Ústřední kolo přehlídky tanečního oboru ZUŠ se obvykle
koná pouze jednou za tři roky.
Jedná se o vyvrcholení soutěže, která probíhá během celého školního roku nejprve na
okresní, krajské a posléze na
celostátní úrovni. V rámci jednoho víkendu se pak divákům
představí ti nejšikovnější tanečníci, kteří navštěvují lidový,
scénický či klasický tanec na základních uměleckých školách a
k vidění jsou ty nejzajímavější
choreografie, které se v posled-

ních letech urodily.
Aby se žáci a pedagogové
mohli setkat s různými přístupy
k tanci a s novým prostředím,
koná se celostátní přehlídka
vždy v jiném městě a organizuje ji jiná škola. V letošním roce
zamířila poprvé do Karlových
Varů a pořádání se premiérově ujala Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy
Vary. „V minulých letech jsme
se scházeli spíše na druhém
konci republiky - v Kroměříži,
Uherském Hradišti, Svitavách
nebo Pardubicích. Letos umělecká rada chtěla, aby i taneční
soubory z Moravy poznaly zase
krásu západu Čech,“ popsala za
organizátory karlovarská choreografka Petra Blau. „Karlovy
Vary jsou turisticky lákavé a zajímavé město a zdejší divadlo
je nejen nádherné, ale má pro
tanečníky i skvělé technické
zázemí,“ uvedla Zora Breczková, předsedkyně taneční sekce
umělecké rady ZUŠ ČR a dodala: „Důležitá pro nás byla i
vysoká kvalita pedagogického
vedení a tvorby na pořádající

škole. Věděli jsme, že ZŠ a ZUŠ
Karlovy Vary organizaci zvládne díky týmové práci a že vše
nezůstane na bedrech jen jedné učitelky.“ Podle ředitele ZŠ
a ZUŠ Karlovy Vary Břetislava
Svobody se navíc škola mohla
opřít o celou řadu sponzorů a
partnerů: „Všichni k nám byli
neuvěřitelně vstřícní. Tímto ještě jednou děkujeme všem, kteří nám poskytli finanční podporu, zázemí anebo třeba věcné
dary, které jsme mohli předat
vystupujícím jako památku na
jejich návštěvu Karlových Varů.“
Do celostátního kola přehlídky tanečních oborů ZUŠ se
letos probojovalo 341 žáků a
celkem 44 choreografií. Všechny tance pak byly ve čtyřech
zhruba dvouhodinových blocích k vidění v sobotu 4. června
v Karlovarském městském divadle. Žáci byli podle věku rozděleni hned do šesti kategorií,
těm nejmladším bylo sedm,
nejstarším až šestadvacet let.
Na přehlídku se nominovala také tři představení, která
vznikla přímo v Karlovarském

kraji. ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
postoupila s choreografiemi
Neříkej to! a Jsem od Petry Blau
a ZUŠ Ostrov se nominovala
s choreografií V náladách od
Karin Winterové. Obě školy si
odnesly Ocenění za reprezentaci tanečního oboru v základním uměleckém vzdělávání,
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary získala
navíc ještě Zvláštní ocenění za
vynikající tvůrčí pedagogickou
práci pro choreografku Petru
Blau a Ocenění za interpretaci
sólového partu pro tanečnici
Barboru Kabešovou. „Bylo to
pro mě velké překvapení, nic
takového jsem vůbec nečekala.
Radovaly jsme se z té ceny v celém souboru. Během soutěže
se nám totiž omylem spustila
špatná verze hudby, která měla
delší úvod, a tak jsme musely
tančit o trochu déle a dost
improvizovat. A tahle chybka
se pak přetavila v tuhle krásnou cenu,“ popsala mladá karlovarská tanečnice Barbora Kabešová.
Ačkoli porota rozdala
během soutěže několik cen

vybraným souborům, pedagogům či tanečníkům, hlavní
smysl ústředního kola už byl
hlavně ve společném setkání.
„Šlo o inspiraci, motivaci a poznání směrů práce svých kolegů a jiných žáků. Bylo to velké
setkání té nejlepší pedagogické a taneční práce vybraných z
jednotlivých krajů,“ zdůraznila
Breczková. A i přes to, že přehlídka v minulých letech putovala po různých českých městech, nyní není vyloučeno, že
se do Karlových Varů po třech
letech opět vrátí. „Možná se
opět podíváme do Uherského
Hradiště, možná se podíváme
do jiného krásného města a
možná zůstaneme v Karlových
Varech. Což bychom po letošní
zkušenosti byli moc rádi. Karlovy Vary se zapsaly do historie
ústředních kol tanečního oboru ZUŠ nesmazatelnou a nezapomenutelnou stopou. Bylo
tu opravdu krásně,“ zakončila
Breczková.

přehlídkového kolosu... Za sebe
i své tanečnice chci ještě jednou
poděkovat za nevšední zážitek,
který se nám účastí v celostátní
přehlídce nabídl a který jste nám
jako organizátoři poskytli - přátelská atmosféra, inspirativní choreografie z celé republiky, krásná
brožura i pamětní listy, pohodové
setkání s ostatními kolegyněmi a
kolegy, vstřícný přístup pracovníků divadla, rychlé řešení nenadálých situací s klidem a nadhledem,
možnost zatančit si v nádherném
Karlovarském divadle, prohlédnout si Karlovy Vary a užít si jejich
lázeňskou atmosféru...
Tak tedy veliké díky vám všem Péťo, Lenko, Pavlo, Markéto a celý
organizační týme...
Hanka Zudová

která by vyjádřila naše poděkování. DĚKUJEME!!
Blanka Rejholdová a děti

Reakce na fb:

Zdravím Tebe, Petro, zdravím Vašeho pana ředitele, zdravím všechny.
Jsem úplně dojatá z fotografií,
opět na mě sáhla Síla okamžiku,
Skrz Tóny i Zhoupnout se až... Nádherně zachycená atmosféra, profesionální práce fotografa. Klaním
se Vám všem, nenacházím slov,

Dobrý den, ještě jednou bych se
chtěla poděkovat za perfektní organizaci, za skvělý sympatický tým
a vůbec za vše. Užily jsme si krásné
tři dny. Děkujeme!
Ema Rosa
(za celou skupinu z Blanska)

Ohlasy na celostátní přehlídku
Zkopírováno z e-mailu:
Moc děkuji za krásně strávené tři
dny v Karlových Varech. Starali jste
se o nás vzorně, cítila jsem se v naprosté pohodě. Máte za sebou náročnou akci a odvedli jste skvělou
práci, klobouk dolů.
Mgr. Ilona Rudelová
Vážené kolegyně, srdečně Vám
chceme poděkovat za skvělou
organizaci ústředního kola, což
považujeme za velmi náročné, a
následně za krásný průběh, příjemnou atmosféru a inspirativní
zážitky při zhlédnutí vystoupení.
Ať se Vám moc daří, a kdybyste
někdy plánovaly výjezd k nám do
Frenštátu pod Radhoštěm, tak jste
srdečně zvány!
Anna Vondráček Janíková
Ještě jednou moc za vše děkuji,
užila jsem si to se všemi parádně,
pracovaly jste moc dobře a jste
úžasné ženy!!! Ať se daří, dožijete
v pohodě školní rok a asi se ještě
uvidíme v Praze.
Naďa Gregorová
Dobrý den, moc děkuji za krásné
fotky a vlastně za vše v Karlových
Varech. Vše jste měli skvěle zorganizované. Děkuji.
Jindra Schönová
Dobrý den, moc Vám děkuji za fotky a za celou organizaci přehlídky.
Holky byly nadšené, moc jsme si
to užily.
Baranová
Dobrý den, moc děkuji za zaslání fotografií. Moc krásné - velké
uznání fotografovi. Fotit v pohybu
není lehké. S pozdravem
K. Martínková
Moc děkuji. Fotky jsou nádherné a
celý pobyt u vás byl úžasný. Ještě

jednou moc děkujeme.
Zuzka Zítková
Moc děkuji za fotky, ale hlavně
chci Tobě a celému týmu, který
organizoval ústřední kolo, poděkovat za krásný víkend plný inspirace a pohody a skládám poklonu
za to, jak jste vše zvládli k naší plné
spokojenosti a pohodlí. Byli jste
skvělí a my moc děkujeme.
Martina Lamačová, ZUŠ Litvínov
Děkuji jak za fotky, tak za celou organizaci. Byl to úžasný víkend!
Zdraví Soňa Paskerová
Děkujeme za fotečky, jsou krásné.
Přeji milé i slunné dny. Ještě jednou velké poděkování za celostátní soutěž v KV. Měli jste to skvěle
připravené po všech stránkách.
Závěrečná neděle také byla slavnostní a moc hezká. Takže vám patří také zasloužený relax v dalších
dnech. Děkujeme za video, je to
od vás skvělý servis.
Lenka Jíšová
Moc děkujeme a vzpomínáme na
úžasné Vary…
Irena Špičková
Čas neuvěřitelně rychle letí a mně
se nechce věřit, že od našeho setkání v Karlových Varech uběhlo
už víc jak čtrnáct dní... Doufám,
že jste si po několikaměsíčním
maratonu příprav a po organizaci
průběhu ústředního kola alespoň
trochu odpočinuli. I když ještě
dobíhá další kolo vyúčtování a
uzavření všech potřebných dokumentů a na úplné vydechnutí ještě asi nenastal čas, přesto věřím, že
si užíváte dobrý pocit z perfektně
zvládnuté přehlídky a že je pro Vás
velkým zadostiučiněním to, že se
Vám Vaše energie vynaložená do
přehlídky vrátila skrze spokojené a
vděčné účastníky celostátního

Zdravím, děkujeme za video, jsem
šťastná, že za tak krátkou dobu
jste vše zvládli a já se můžu hladit
úžasnými choreografiemi. Trochu i
pláču dojetím, únavou, ale nesmírně bohatá prožitkem. Děkujeme.
Blanka Rejholdová a děti
Za ZUŠ Hronov moc děkujeme.
Pobyt u vás nás velice uchvátil a
přivezly jsme si spoustu krásných
dojmů a zážitků. Vše bylo naprosto
skvělé. Jídlo moc dobré, organizace bez chybičky a přátelské uvítání
je k nezaplacení. Ještě jednou děkujeme. S pozdravem
Zuzana Zítková a dívky

Já i kluci nadšení! Díky!
Lucie Charouzová
I Nové Město děkuje za krásný čas
v Karlových Varech!
Hana Chalupníková
Bylo to u vás prostě neuvěřitelné!
Moc moc děkujeme!
Alena Hofmanová
Také se přidávám, organizace byla
skvělá, byl to nezapomenutelný
zážitek, děkujeme
Mirka Eliášová
Přidávám se s velkým PODĚKOVÁNÍM. Tleskám celému týmu organizace. Mělo to opravdu uměleckou kvalitu.
Lenka Jíšová
Veliké poděkování všem, kteří se
podíleli na této akci, zážitek, který
jsme si odváželi z celého setkání
v tanci, je nezapomenutelný.
Děkujeme
Blanka Rejholdová
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Tanec, tanec 2022
36. celostátní přehlídka
scénického tance mládeže
a dospělých
Jablonec nad Nisou
28. – 30. 10. 2022
Také v tomto roce zavítal náš Velký taneční soubor
ZŠ a ZUŠ do Jablonce nad
Nisou, kde se každoročně
v době podzimních prázdnin koná celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých.
Letošní jubilejní 20.
ročník se nesl ve znamení
návratu do tanečního dění
a milého vzájemného setkávání. Po pandemickém
útlumu, který nám poslední
dva roky komplikoval nejen
tvorbu, ale i samotné konání přehlídek, konečně svěží
čerstvé nadechnutí.
Počasí, které bylo na
tuto dobu neobvykle slunečné, podpořilo celkovou
atmosféru této taneční události.

Ve dvou přehlídkových
večerech mohli diváci zhlédnout 25 choreografií – od
dvouminutových drobniček
po dvacetiminutová díla.
Velký soubor ZŠ a ZUŠ
uvedl v pátečním večeru
choreografii …nejsem, která vznikla jako volné pokračování choreografie Jsem….
(2020).
Pětičlenná porota z řad
předních odborníků z tanečního i divadelního světa
udělila několik speciálních
ocenění a cen. Máme velkou radost, že mezi oceněné
choreografie patřila i ta naše.
Speciální cena porotce Víta Maloty za hluboký
prožitek, výraz a interpretaci pro Velký soubor ZŠ
a ZUŠ v choreografii Petry
Blau a tanečnic putuje k nám
do Karlových Varů. Autorská
hudba a spolupráce Karel Šimandl.
Děkuji všem svým tanečnicím – Kláře Witney, Nikole Nevšímalové, Barboře

Kabešové, Elišce Baxové a
Elen Benešové, zejména pak
Kájovi Šimandlovi za jeho
tvůrčí podporu a spolupráci.
Petra Blau

,,Při tvorbě a zpracování námětu k novému představení
jsme si toho spoustu zažily
a budeme na to a všechny
okolnosti s tímto spojené
ještě dlouho vzpomínat!
Choreografie …nejsem nás
všechny naučila, jak propojit
tanec, choreografii, nápad,
sdělení a projekci, ale také
jak se doopravdy semknout
a podpořit jedna druhou nejen na jevišti.‘‘
Nikola Nevšímalová
tanečnice
Velkého souboru ZŠ a ZUŠ

Naše děti na Islandu
V květnu se po covidové přestávce podařilo uskutečnit dlouho plánovaný
projekt Erasmus +, v jehož
rámci proběhly dvě návštěvy mezi ZŠ a ZUŠ Karlovy
Vary a islandskou hudební
školou ve městě Kópavogur.
Jednalo se o skupiny 20 žáků
a 4 pedagogů z obou škol
a projekt byl letos zaměřen
na provedení skladeb autorů
různých národností, kteří
působili či působí v Čechách
a na Islandu.
Nejprve se dlouho
nacvičovalo ve svých do-

movských školách, poté se
skladby sehrávaly během
několika dní v době, kdy
jsme se společně setkali na
Islandu a poté v Karlových
Varech. Výsledné koncerty
na závěr projektu se setkaly s velkým ohlasem, žáci se
seznámili s životem a krásami neznámé země a hlavně
vznikla mezi nimi nová přátelství.
Doufejme, že se podaří
podobné akce zorganizovat
a uskutečnit i v budoucnu.
Miljo Milev
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Big band Šmeralka in Rock
V letošním roce natočil
školní big band Šmeralka nové
CD. Žánrově se aranžér Milan
Krajíc zaměřil výhradně na rockovou hudbu, která zazní v neobvyklých i zcela výjimečných
úpravách big bandu v plném
obsazení rytmiky a dechových
sekcí. Při poslechu CD „Šmeralka in Rock“ si zavzpomínáme na

nestárnoucí hity legendárních
skupin - například The Beatles,
Rolling Stones, Led Zeppelin,
Deep Purple, Uriah Heep, Aerosmith, Queen, AC/DC nebo
The Police. Nové CD si se všemi
sólisty zahrajeme a pokřtíme na
tradičním vánočním koncertě 15. 12. 2022 v Karlovarském
městském divadle.

A na závěr poděkování autora a aranžéra projektu Šmeralka in Rock:
„V prvé řadě děkuji kapele
Beatles, že mi vnukli myšlenku
začít CD skladbou, která otvírá
legendární album Abbey Road,
s českým textem, jenž napsal
z vlastní vůle přemotivovaný rodič, a i jemu velmi děkuji. Děkuji

všem účinkujícím muzikantům
a zpěvákům, děkuji zvukařům
a výtvarníkům a mecenášům,
kteří se podíleli na vytvoření CD.
V poslední řadě bych chtěl poděkovat všem fanouškům, kteří
si CD koupí, a chtěl bych je poprosit, aby ho nikdy nepouštěli
ortodoxním – fanatickým bigbíťákům, neboť by se zcela určitě

našlo mé bezvládné tělo pohozené v pangejtě s nápisem: Tak
skončí každý, kdo záměrně przní posvátnou hudbu, která se
nazývá ROCK“!!!
Milan Krajíc

Rezidenční pobyt – Sladovna Písek
Tanec v zrní

Ve dnech 11. 11. - 13. 11.
2022 bude mít náš Velký taneční
soubor ZŠ a ZUŠ pod vedením
Petry Blau možnost rezidenčního pobytu v inspirativním prostředí písecké Sladovny.
Že máme vysoká očekávání? Ovšem. Možnost spolupráce
s lidmi výjimečnými ve svých
oborech, jako je scénograf, performer a pedagog Tomáš Žižka
nebo ředitel písecké Sladovny
Adam Langer, a především úplně nová zkušenost s tanečním
filmem, to je to, co nás na tomto
projektu nejvíce láká.
Písecká Sladovna je prostor staré fungující sladovny,
nově koncipované jako galerie
pro děti a dospělé s edukativ-

ním přesahem. Tento kreativní
prostor přispívá ke kulturnímu
životu v Písku již od roku 2009.
My máme nyní možnost v tomto krásném a inspirativním prostředí, v hledáčku kamery, tančit, tvořit a objevovat něco zcela
nového, dosud pro nás v tomto
směru nepoznaného. Pracovat
budeme přímo v obilném zrnu.
Velká výzva, na kterou se moc
těšíme.
Hlavním plánovaným výstupem celého projektu bude
filmový taneční dokument určený laické i odborné veřejnosti.
Barbora Kabešová, tanečnice
Velkého souboru ZŠ a ZUŠ
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Galerie Duhová paleta
V minulém roce nás program galerie překvapil velkým
množstvím skvělých umělců.
Za sebe bych jmenovala paní R.
Jedličkovou. Ta návštěvníkům
galerie předvedla svůj umělecký talent, který zahrnuje různé
techniky od kresby přes malbu
po grafiku. Autorka představila
hlavně těm nejmladším divákům, jak široký záběr může mít
umělec, který se tvorbě věnuje
téměř denně. Kvalita jejích pastelů, zejména květin, by mohla
konkurovat světovým jménům.
Na ni navázala výstavou paní M.
Novotná, která vystavovala krajinomalbu. Autorka se věnuje
hlavně technice suchého pastelu, který, jak diváci mohli vidět, byl bravurně odvedenou

výtvarnou prací. M. Novotná se
věnuje malbě krajiny, ve které
žije, a tou jsou místa okolo Mariánských Lázní.
Nyní v říjnu proběhla další skvělá výstava pod názvem „
Malba NOIR“. V Duhové paletě
vystavoval rodák z Karlových
Varů, pan Martin Douša. Na výstavě bylo možné zhlédnout
portréty filmových hereček
ze 40. a 50. let 20. století. Jak
již název napovídá, jednalo se
o černobílé portréty. Autor
předvedl, že ač je samouk, dovedl svou olejomalbu k dokonalosti, protože portréty budily
dojem, jako by postavy na nich
byly živé, šlo tedy o hyperrealismus v malbě. Pan Douša sklidil
se svými obrazy velký úspěch

u diváků, kteří mu vpisovali do
jeho knihy návštěv samou chválu.
V listopadu nás čeká výstava K. Komorouse. Jde o mladého umělce, který v současnosti
studuje v Ústí nad Labem na Fakultě umění a designu v atelieru Objekt - Prostor – Akce, který
vede náš přední český autor Jiří
Kovanda. Galerie a její návštěvníci se v tomto případě mají na
co těšit, protože K. Komorous
pro nás nachystal možná netradiční, ale zajímavou instalaci,
kde propojuje umění a běžnou
realitu skrze předměty všedního dne a obsah jejich sdělení
si bude muset každý dokončit
a vymyslet sám.

Další výstavu povedou naši
pedagogové ze ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, kde předvedou výsledky své tvorby žáci výtvarného
oboru.
V následujícím roce 2023 se
můžeme těšit na nejrůznější výstavy, od studentů uměleckých
oborů SUPŠ Karlovy Vary až po
autory, kteří navštěvují kurzy
pro dospělé na ZUŠ A. Dvořáka.
Tým galerie Duhová paleta
pro vás mimo jiné připravil řadu
zajímavých literárních, dramatických a hudebních večerů. Například nám svou tvorbu představí studenti autorské tvorby
Štěpánky Kačerové Lovacké ze
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. Představí se také žáci dramatického

oboru Jiřiny Rottové ze ZUŠ
A. Dvořáka. V lednu přednese
své básně pan Teodor Kravál.
Každý měsíc se můžete těšit na zajímavé výstavy, neotřelá a novátorsky pojatá literárně
dramatická či pěvecká představení.
Přijďte svou návštěvou
podpořit všechny zúčastněné,
budeme se na Vás těšit v galerii
Duhová paleta. Vernisáže se konají vždy ve středu v 17:00 hod.
Harmonogram akcí lze najít na:
www.zsazus.cz nebo přímo
v galerii Duhová paleta od pondělí do čtvrtka od 15. – 18. hodin.
Za Galerii Duhová paleta
Mgr. Petra Krajsová

Výtvarný kurz 2022
Na konci loňského školního
roku jsme s děvčaty z devátého
ročníku prožily pár pěkných
dnů v centru Karlových Varů.
Obrátily jsme svoji pozornost
k místu, kde žijeme, a procházely se skicáky údolím řeky Teplé,
kudy se ubíraly dějiny našeho
města.
Kurz byl zaměřen na architekturu a s ní související historii
Karlových Varů. Abychom se
dozvěděly více, navštívily jsme
karlovarské muzeum. Působivá
interaktivní výstava s výkladem
průvodce nám poskytla spoustu informací a podnětů.
Velmi zajímavá a pro valnou většinu objevná byla
prohlídka chrámu sv. Máří
Magdaleny, barokní perly karlovarských architektonických
památek. Dílo věhlasného stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera děvčata překvapilo jak
zvenku, tak i uvnitř svou velkorysostí a promyšleností. Návštěva krypty pod chrámem zážitek
ještě umocnila.
A nevynechaly jsme samozřejmě středobod a ojedinělý
přírodní úkaz, který zásadně

přispěl ke vzniku našeho města
– Vřídlo. Prošly jsme brutalistní
stavbu Vřídelní kolonády i podzemní prostory s ukázkou pokameňování.
Kromě poznávání historie
a zvláštností města jsme si nechaly i dost prostoru pro kresbu
v plenéru – skicování zajímavých zákoutí, staveb i jejich
detailů. V atelieru pak volně
vznikaly akvarely inspirované
naskicovanými motivy nebo zážitky.
Závěrem se děvčata seznámila s technikou air-brush
a s využitím této nové výrazové
možnosti vytvořila rozměrnější
kompozice na téma Architektura.
Kurz se nám velice vydařil a jen to, že byl poslední náš
společný, nám bylo přece jen
trochu líto. Ale přišel čas opustit
svou základní školu a jít dál.
A v přízemí budovy II. stupně se můžete potěšit výstavou
z našeho karlovarského výtvarného kurzu.
Mgr. Jitka Barochová
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Čtenář na jevišti
Umístění Autorské tvorby
v evropském projektu
Ve čtvrtek 9. června 2022 se na
mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha sešlo 5 vybraných souborů, které zde
předvedly svá scénická čtení. V rámci
projektu Čtenář na jevišti soubory nastudovaly literární předlohu, pracovaly
s textem a přepracovaly jej na scénář,
vymyslely kulisy i další prvky.
Porota vybrala 5 nejlepších souborů z celé republiky a naše šestá skupina Autorské tvorby, s nastudováním
povídek z Minutových grotesek Istvána Örkényho, byla mezi nimi.
Do této skupiny patří Patrik Samek,
Vojtěch Přiklopil, Gleb Androsov, Jan
Tolar, Jakub Svoboda, Sebastien Jaromír Kačer, Štěpánka Bošková a Nela
Gábrišová. Z důvodu školních povinností a nemocí jako náhradníci jeli
ještě Jan Psohlavec, Elen Raunerová
a Ema Ertlová. Do Prahy a zpět s námi
kromě menších rekvizit cestovala
i dvoumetrová, námi vyrobená raketa,
jejíž dopravu nakonec zajistil Jakub

Cena Ivony Březinové
Svoboda.
Přehlídka měla původně proběhnout před Vánoci ve Švandově divadle, ale kvůli pandemické situaci byla
přesunuta, a to právě na mezinárodní
knižní veletrh a literární festival Svět
knihy Praha 2022.
Nesoutěžní přehlídka pěti nejlepších souborů proběhla ve čtvrtek 9.
června 2022 od 9:30 hodin v Literárním sále na Výstavišti v Praze Holešovicích. Poté, co odehráli svá představení
všichni finalisté, jsme měli možnost
vidět představení scénického čtení od
profesionálů, předvedl nám ho soubor
Listování.
Po skončení této akce, kde jsme
si užili jak naše vlastní vystoupení,
tak i ta další a poučili se, jak se to dělá
profesionálně, jsme důkladně prolezli
knižní veletrh a odcházeli o nějaká ta
kila knih těžší.
Návštěvu Prahy bylo potřeba zakončit zmrzlinou v cukrárně Světozor
a v podvečerních hodinách se podařilo bez úhon navrátit zpět do Varů.

Umístění Autorské tvorby
v literární soutěži
V literární soutěži pro děti a mládež s tématem Tajemství školních lavic
se z Autorské tvorby do užšího kola
dostal Vojtěch Přiklopil a do nejužšího
Nela Gábrišová.
21. září 2022 si Nela přebrala v Zrcadlové kapli Klementina cenu Ivony
Březinové pro mladé nadějné spisovatele.
Cena Ivony Březinové je literární
soutěž pro děti a mládež, kterou pořádá Nadační fond Gabrielis a Národní
knihovna ČR. Bylo vyhlášeno celkem
10 vítězných prací v kategorii 10 – 14
let a 10 mladých autorů v kategorii 15
– 18 let, mezi nimiž byla právě i Nela
Gábrišová z Autorské tvorby. Ocenění
předávala spisovatelka Ivona Březinová, která je zároveň patronkou soutěže
a Nadačního fondu Gabrielis.

O vítězích rozhodovala šestičlenná porota v čele s předsedkyní Markétou Dočekalovou, spisovatelkou
a odbornou garantkou soutěže.
Vítězové soutěže měli možnost
odpolední diskuze se spisovatelkou
Ivonou Březinovou a šéfredaktorem
nakladatelství Albatros Petrem Eliášem, které se Nela také zúčastnila.
Probírala se témata jak přistupovat
k psaní knih a cesta knihy od autora
přes nakladatele až ke čtenáři.
Každý z výherců byl v impozantním sále kaple mečem pasován Ivonou Březinovou na rytíře řádu Psaní
pomáhá, dostal listinu s odborným
vyjádřením poroty a dary v podobě
knih a psacích potřeb. Všichni výherci
dostali sborník s povídkami, které napsali, byla také možnost ho zakoupit,
a tak případní zájemci do něj mohou
nahlédnout v učebně Autorské tvorby.
Mgr. Štěpánka Kačerová Lovacká

Mgr. Štěpánka Kačerová Lovacká
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Moje země, moje planeta
napsali žáci LDO Autorské tvorby pod vedením Mgr. Štěpánky Kačerové Lovacké

Moje planety
Jednoho dne jsem šla spát a zdálo se mi. Že mám svůj svět. A tak se stalo,
že jsem v tom snu viděla lidi, kteří měli místo hlav planety. Na sobě měli
všelijaké oblečení a na nohách Vans boty, to už jsem se divila. Také všichni
milovali skate park, bylo to jako v ráji. Potom jsem se vzbudila a tak jsem
to vyprávěla mamce a bráchovi. Oba říkali, že si vymýšlím, a tak jsem se nahoře v pokoji rozbrečela a začala nadávat, co jsem to udělala. Potom jsem
si řekla, jestli neumím náhodou kouzlit a najednou jsem zvedla kouzelnou
mocí skleničku, jen pomocí myšlenek. A tak jsem to běžela mamce ukázat
a od té doby mi vše věří.
Elisabeth Kopolovičová, 9 let
Můj svět
Můj svět vypadá jako vesnice, kde lidi umí kouzlit a nemají obličej.... V nočních hodinách se nesmí chodit ven, protože tam čekají monstra. Za vesnicí
je jen les. V lese jsou na každém kroku pasti a žije tu nebezpečný hmyz ve
skupinkách, proto setkání s nimi končí většinou smrtí. Z toho důvodu chodí do lesa jenom pár vybraných lidí pro potravu, ale většinou se nevrací.
Přes den je ve vesnici docela dost stánků, kde se prodává ramen. Je to jediné jídlo, které se po nějakém čase objeví na farmě a má různé příchutě.
Ostatní potraviny se hledají v lese. Také se vaří lektvary, ty slouží ale většinou na zranění.
Jednou v noci se stalo, že všechna monstra zmizela. Ale objevilo se něco
nového, bylo toho hodně, bylo to divné a malé a vypadalo to jako šváby.
Ale šváby to nebyli, mělo to křídla, poletovalo to a lezlo všude po vesnici.
Dostali se všemi směry, i do domu, nebylo před nimi úniku. Postupně to
všechny obyvatele vesnice snědlo, z těch brouků se staly stromy a vesnice
zanikla.
Milena Křížová, 12 let
Život na planetě Foliat
Na zemi Foliat bydlí 450 miliard obyvatel, je 700x větší než planeta Země
a má hodně lesů. Jenom v zemi Hugert má 8 velkých lesů cca 15km2. Planeta Foliat sousedí s planetou Humoit. Největší země je Varsko které má
800 000km2 a nejmenší je Frex které má 70km2. V roce 4008 se rozšířil virus
jménem Rokona a už na to umřelo 700 000 lidí. Eiton Tmusk je miliardář,
který kupuje hodně firem a dokonce i nějaké, co zkrachovaly. Vytvořil roboty, kteří už nahrazují lidi a dokonce už i našel lék na Rokona virus. Hodně
lidí na této planetě jí hodně zdravě a aktuálně je nejvíc válek v kontinentě
Xui, války jsou tam, kde jsou země Kotta, Vaitui, Sraifu a Jottiu. Existuje šest
kontinentů, Zísia, Norty, Wistra, Xui, Nothingpa a Krulovec. Planeta Fiolat
má 585 zemí, 135 ostrovů, 33 moří a 36 pohoří. Dvě země na kontinentě
Xui Bsunwi a Urtux už nejsou, protože byly vybojované zemí Vaitui.
Josef Mažerik, 11 let
Můj bláznivej svět
V tomto mém bláznivém světě by se jednoho dne mohlo stát, že by všechny věci ožily. Takže by jste se ve škole už neučili, nýbrž by jste se koukali,
jak učebnice skáčou skrz obruče. A pero by vám počmáralo všecky stránky
sešitů a bloků. Ale pokud by se podařilo lidem všecky věci ochočit, mohlo
by to být určitě prospěšné. Například takové knížky by samy dětem předčítaly různé příběhy a pohádky. Nebo by vás sám učesal hřeben a kartáček
by vám sám vyčistil zuby. To by bylo moc moc krásné. Ale co kdyby se nám
nepodařilo věci ochočit? To by byl teprve malér. Představte si, že by byla
zima. A vaše neposlušné okno by se otevřelo dokořán a nedalo by se zavřít.
Dovnitř by vám začal padat sníh a vám by byla pěkná zima. Skříně by vám
vyházely všechno oblečení a když by jste ho konečně zas poskládali, tak
by vám ho skříň vyhodila rovnou do obličeje a vy byste ho museli skládat
znova a znova dokud by s tím skříň nesmířila a nenechala by vám ho tam.
A kdyby jste si chtěli třeba sednout, tak by se mohlo stát, že by se vám
židle odsunula a vy by jste si natloukli zadek. A kdyby jste si například četli
v knize nebo učebnici, tak by vám mohly stránky v mžiku najít jiný příběh
nebo cvičení. A vy byste četli něco úplně jiného, než jste chtěli. A k tomu
by jste dostali za pět z literární výchovy. To by bylo nadělení. A my můžeme jenom doufat, že se to nikdy nestane.
Eliška Cozmová, 11 let

MOJE PLANETA MOJE ZEMĚ
Kdybych si měla vybrat, jak bych chtěla, aby vypadal můj skvělý život na
planetě, asi by tu byly jen samé baráčky. Všechny by byly v různých barvách, jako třeba hodně zeleného, modrého, bylo by to takové, jakože i nepřirozené, něco jako weirdcore. Lidé by tu neměli hlavu, tedy měli, ale ne
obličej, místo hlavy by měli třeba slunečnici, televizi, nebo mrak. Létaly
by tu různé věci, protože by tu gravitace moc dobře nefungovala. Když
se necítím dobře, tak do tohohle světa utíkám. Třeba jednou takový svět
bude existovat a třeba se v něm odehraje tento příběh jedné holky, která
se dostala do wierdcore.
Jednoho dne jsem se probudila a viděla jsem, že něco není v pořádku.
Podívala jsem se z okna a venku to bylo jiné, jakože hodně jiné. Šla jsem se
podívat ven a viděla jsem všechno ve výrazných barvách. Všechno hodně
modré, zelené, malé baráčky a tak. Vrátila jsem se do postele a snažila jsem
se znovu usnout, ale nešlo mi to. Tak jsem si vzala telefon a koukala jsem
se a pak jsem viděla článek. Psali tam, že se jedna holka se ztratila, že už
týden ji nemůžou najít a u toho moje fotka. Lekla jsem se a šla si zjistit víc.
Podívala jsem se na internet a do vyhledávání napsala, jak to tady vypadá
a našlo mi to wierdcore. Nevěděla jsem, co to je, tak jsem četla dál, dočetla
jsem, že jsem možná v backrooms. Četla jsem asi hodinu a pak mi přišlo,
že tady nějak divně utíká čas. Zvedla jsem se a šla se podívat ven. Musela
jsem si zapamatovat, jak vypadá můj barák, abych se neztratila. Vtom jsem
uviděla sousedy, kteří chtěli, abych šla k nim domů, já jsem tedy šla. Nabízeli mi čaj a já jsem zdvořile odmítla, protože jsem četla, že čaj může být
vařený z mandlové vody, která i při odvaření může být jedovatá. Začalo se
stmívat, tak jsem se pomalu vrátila zpátky domů. Asi si možná říkáte, proč
jsem nezavolala rodičům, ale nešlo to, internet prostě v klidu fungoval,
ale volání nešlo. Když jsem šla domů, viděla jsem létat oči, jo vážně jsem
je viděla! Zrychlila jsem, protože jsem nějak věděla, že jsou nebezbečné.
Doma jsem se pak na telefonu koukala na sociální sítě, až jsem narazila na
video: „Dostali jste se někdy do back rooms a nevíte jak ven? Zkuste tuhle
metodu.“ Otevřela jsem video a holka v tom videu říkala, že pokud nevíte
jak ven a jste ve wierdcoru, zkuste zavřít oči, ale musí to být ve 3:33 hodin
ráno. Podívala jsem se na čas a bylo 2:00, divila jsem se, protože ještě před
chvilkou bylo 21:00. Sledovala jsem dál video, kde se mluvilo o tom, že než
se vydáte na cestu, musíte si pamatovat několik pravidel. Pravidlo číslo 1
bylo, netrhejte květiny bez ohledu na to, jak jsou krásné. Pokud to uděláte,
nikdy se jich nezbavíte. Pravidlo číslo 2 mluvilo o tom, že pokud uvidíte vysokého muže bez tváře, prostě běžte dál, ať se děje cokoliv, nezastavujte,
aby jste se na něj podívali. Pravidlo číslo 3 znamenalo, pokud vám někdo
nabídne čaj, zdvořile odmítněte a jděte dál. Pokud vás budou pronásledovat, utíkejte. Všechno je lepší, než ho vypít. Pravidlo číslo 4 bylo nejdůležitější. Vždycky mějte hodinky, čas se tu chová dost divně a nebudete vědět,
kdy odejít. Až nastoupíte do vlaku, hlídejte si vaši jízdenku, aby jste věděli,
kdy vystoupit. S nikým se nebavte. Tak to by bylo vše, přeji bezpečnou
cestu. Když jsem dokoukala video, bylo 3:15. Udělala jsem vše, co jsem se
dočetla a bezpečně se dostala domů. Tohle byl tedy příběh jedné holky,
která se dostala do wierdcore, nevím jak vám, mně by se tam líbilo. A to by
bylo asi vše o mém tématu Moje planeta, moje země.
Michaela Svobodová, 12 let
Moje země
Moje země se jmenuje Kendy. Rostou na ní sladkosti a místo lidí tu žijí králíci. Bydlí v domečkách, které vypadají jako bonbóny. Mají krále kocoura,
který se jmenuje pan Čokoláda.
Jednoho dne jeden králík, který se jmenoval Malinka, si šel nasbírat čokoládové bonbóny. Když je nasbíral a šel domů, potkal svého kamaráda Kytičku. Pak šli domů spolu. Potom co přišli ke svým domečkům, šel Kytička
k Malinkovi na návštěvu. Spolu si hráli. Pak byl večer a Kytička šel domů. Po
cestě potkal králíka Želé, Kytičku pozdravil a šel dál.
Kytička ho taky pozdravil a šel domů spát.
Alexandra Drozhzheva, 9 let
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V mém světě
Přišla jsem ze školy. Hodila tašku do rohu a vzala si do ruky knihu. Otevřela
jsem ji na první stránce.
„Dva rody, stejně staroslavné oba - jsme v krásné Veroně...“ jak čtu tyhle
řádky, celý příběh se mi odehrává před očima. Ta zášť a zuřivost obou
rodů, jako bych ji cítila. Jako bych se právě hluboce zamilovala do Romea.
Cítím ho. Vidím ho. Když jsem zjistila, že je Romeo vyhnán z Verony do
Mantovy a ještě ke všemu si musí Julie vzít Parise, probrečím kvůli tomu
skoro celou noc. V zoufalství si beru nápoj, který mi zajistí spánek hluboký
jako smrt. Když se probudím, uvidím vedle sebe mrtvého Romea. Zdrcena
beru Romeovu dýku a probodnu se. Se zalapáním po dechu se odtrhnu
od čtení. Odložím knihu na stůl. Z knihovničky beru další náhodnou knihu.
,, ... A dojde mezi nimi k následujícímu rozhovoru.
Hamsun
Na dvoře stojí bába s pendlovkama v rukách. Jdu kolem. Zastavuji se
a ptám se: Kolik je hodin? Podívejte se. Říká bába. Koukám a vidím, že hodiny nemají ručičky...“
Jsem zmatena. Najednou se mi zamlžilo před očima. Když se proberu
u sebe doma, všimnu si, že v křesle někdo sedí. Zvedám se z gauče a se
zděšením zjistím, že v křesle sedí mrtvá bába! Kde se tu vzala!? A co s ní?
Musím se jí rychle zbavit, než někdo přijde, ale jak...
S notnou dávkou humoru odkládám knihu s názvem Bába na stůl k Romeovi a Julii. S nadšením beru do ruky další knihu.
,, Nikdy jsem moc nepřemýšlela nad tím, jak umřu. Ale zemřít pro někoho
koho miluju, to mi přijde jako dobrý způsob odchodu.“
Než jsem se nadála, už jsem seděla v lavici s nějakým divným klukem. Byl
dost bledý a pořád se na mě tak divně koukal. Jako na jídlo. A aby taky ne,
když to je upír! Když jsme se poprvé políbili, bylo to jako z nějakého knižního románu. ,, A tak se lev zamiloval do jehňátka. To je ale hloupé jehňátko.
To je ale šílený masochistický lev.“ Ale ať mě miluje sebevíc, stále prahne
po mé krvi. Byl studený jako led, ale jeho láska mě hřála. ,,A pak jsme blaženě pokračovali do toho malého, ale dokonalého kousku naší věčnosti.“
Slastně jsem odložila knihu Stmívání na ostatní přečtené knihy a už se automaticky natahovala po další.
„Když nám ten dopis přišel do schránky, máma byla radostí bez sebe. Hned
mi říkala, ať to vezmu, že Selekce je naše životní šance. Když mě vybrali
a já nastoupila do paláce s dalšími 34 dívkami, které spolu se mnou bojovali o princovo srdce, zpanikařila jsem. Bylo to tu jiné než v našem neutěšeném a zanedbaném domečku. Musela jsem si zvyknout na ostatní dívky,
na šaty, na všechen ten luxus, ale hlavně na pravidla Selekce. Po několika
měsících, jsem byla vybraná do užšího kola výběru. Do Elity. Tohle je mnohem víc.“
Kniha Selekce mě natolik pohltila, až jsem úplně zapomnělo na čas. „Už
musím, nebo přijdu pozdě na kroužek autorské tvorby!“ Rychle jsem sklidila přečtené knihy ze stolu do knihovničky a rovnou si vzala jednu další
s sebou. Jen pro jistotu. Tohle je můj svět. Můj svět je kniha.
Nela Gábrišová, 15 let
Moje planeta
Moje planeta se jmenuje Adrida a je moc krásná. Jsou na ní louky moře
a taky portály do Minecraft světa. Zvířata tam jsou roztomilá ale nejvíc tam
je andulek a agam. Planeta vypadá jako velká sušenka Oreo, a taky tak
chutná! O jídlo tam není nouze. Samé dobré věci jako třeba maso ( pouze
z krav a kuřat ) a také sladkosti, ale i zdravé věci. Máme tu i fastfoody jako
Mcanduland a KFAgama.
Příběh o téhle planetě se váže až do pravěké minulosti, kdy ještě andulky
byly pterodaktylové a agamy byly t-rexové. Je to o Minecraftu, který ještě
byl jen pouhá tečka, ale v té tečce byl svět, ale ne ledajaký svět, byly tam
kostandulky a pixagamy, které na tom světě pracovaly tak dlouho, až udělaly minecraft, jak ho známe teď.
Adélka Stryková, 10 let
Planety
Byla jednou jedna planeta a jmenovala se Země. Jednou se seznámila
s planetou jménem Merkur a ten jí řekl, že se všechno točí kolem Slunce,
ale Země mu neuvěřila. A tak šla k Venuši a zeptala se, proč se všechno
točí kolem Slunce. A Venuše jí řekla, že neví proč se všechno točí kolem
Slunce, a tak Země šla k Marsu aby se zeptala jeho, proč se všechno točí
kolem Slunce. Ale ani Mars nevěděl, proč se kolem Slunce všechno točí.
Vypravila se tedy k Jupiteru, aby se ho zeptala, proč se všechno točí kolem
Slunce, a Jupiter jí řekl, ať jde k Slunci a zeptá se přímo jeho, proč se všichni
točí kolem něj. A tak si Země povzdechla a šla ke Slunci, aby se zeptala,
proč se všichni kolem něho točí. Když přišla ke Slunci a zeptala ho proč se
všechno točí kolem něho, Slunce jí vysvětlilo, že je největší hvězda, a proto se všechno točí kolem něj. A tak šla Země přes galaxie, aby našla větší

hvězdu, než je Slunce. A putovala tak dlouho, až jí našla, a když se vrátila
všechno se točilo kolem nové hvězdy jménem Sirius a točilo se kolem ní
i to Slunce. A to slunce pak ztuhlo a proměnilo se v planetu.
Barak Magauin, 11 let
Moje země
V mé zemi je fialovomodrá tráva, všichni umí vše do školy a obloha je také
fialová. Počítače tu nejsou, oblečení je jenom černé a fialové. Žijí tu hodní psi a hodná jsou i všechna ostatní zvířata. Kytky mají duhové barvy a
neexistují duchové. Všichni jsou z pohádek Pepina, Halk, Mickey a Minni
a dalších pohádek.
Ale vy nevíte, jak to začalo. Šla jsem do školy a tam byl velký portál. A já
tam šla a najednou se to stalo. Byla jsem tam. Ale ne jen to, co jste slyšeli,
se stalo. Uvědomila jsem si, že je to moje země. Byla jsem v šoku, ale uviděla jsem tam Sofii Engberg, Mourka a dokonce i živé kytky. Po chvíli jsem
zjistila, že má země má tvar srdce.
Kateřina Hrdinová, 8 let
Moje planeta moje země
Moje země by se jmenovala Karis a hlavní město by bylo Redterns. Bylo
by staré, ale hezké. Bylo by tam spousta jezer, lesů, potoků a jezdilo by se
tam na koních. Byla by tam pláž a moře. Většinu času by tam bylo hezky
a v zimě by bylo hodně sněhu. Domy by byly staré a každý dům by měl
zahradu. Školy by měly hřiště, sportovní hřiště, tělocvičnu a bazén. V každé třídě by mohli žáci sedět po skupinkách a mohli by si měnit místa,
jak chtějí. Testy by se psaly jen dvakrát do roka, jinak by se žádné testy
napsaly. Žila by tam také monstra. A místo policistů by tam byli válečníci.
Jednoho dne by se v mé zemi mohl stát tento příběh. Jedno monstrum
zabilo tři lidi a válečníci si nevěděli rady. Jednu z válečnic napadlo, že by
mohli jít na místo, kde se naposledy monstra objevila. Když tam došli, tak
tam ale našli jenom symbol. Začínalo se stmívat a válečníci uslyšeli křik,
křik malého dítěte. Běželi na místo, odkud ten křik vycházel, a uviděli monstrum, jak se snaží malé dítě zabít. Navíc zjistili, že malé dítě byla mladší
sestra jedné válečnice. Tato válečnice se za tím monstrem rozeběhla, ale
nedohonila ho. Rozbrečela se a naštvaně za ním hodila dýku. Jenže tímhle
si moc nepomohla. Akorát tím o svou dýku přišla. Další den ráno se vydala
opět na to místo a uviděla další monstrum, tak po něm hodila svou novou
dýku a monstrum se ji podařilo trefit. Byla ráda, ale věděla, že jí to sestru
nevrátí. Vrátila se k ostatním válečníkům a řekla jim, co se stalo, ale nebyla
si jistá, jestli to bylo jediné monstrum ohrožující město a jestli tím tedy vše
skončilo.
Anna Potrebuješová, 12 let
Můj svět
Chtěla bych, aby můj svět byl bez zlých lidí, a bez cigaret. Byly by tam krásné domy a dobré jídlo bez jedů. Ve škole bychom měli místo učení jen
volné hodiny a byly bychom tam jenom tři hodiny. A sušenky corny by
byly jenom čokoládové.
Jednoho dne v tomto mém světě bych šla s Elisabeth do pizzerie a pizzu
by tam měli vynikající, prostě boží. A za chvilku by se pak stalo něco neuvěřitelného, z nebe by spadly sladkosti.
Natálie Kleinová, 9 let
Nový život
Já osobně si myslím, že za milióny a milióny let se naše Slunce bude postupně ochlazovat, až už nebude hřát. A protože už bude chladné, naše
Země zmrzne taky. Tak skončí život na planetě jménem Země. Začne se
pomalu rozpadat, kousíček po kousíčku, až nic nezbude.
Ale na místě, kde původně byla naše planeta, se objeví hvězda. Ta se bude
zvětšovat, rozvíjet, až se z ní stane nová planeta. Místo vody by tam bylo
něco podobné ledu (protože bude zima). Mohl by tam být i nový život,
který může přežít tu zimu. Možná, že se přerodíme do něčeho nebo někoho jiného, a taky se budeme rozvíjet. Možná, že si pak postavíme svou
vlastní civilizaci. A ta by mohla být i lepší, než je nyní ta naše.
Borte Magauin, 12 let
JAK BY VYPADALA MOJE PLANETA
Moje planeta by vypadala jako puk. K snídani by se jedly palačinky k obědu by se jedla polívka ši a k večeři boloňská omáčka. Nemuseli bychom se
učit. Ze sportu by byly jenom fotbal a hokej. A když bude někdy volno, tak
se budou hrát videohry, koukat na televizi nebo na telefon. Chodilo by se
do bazénu a ven hrát fotbal. Nebe by v noci bylo černé a ve dne zase černo
bílé jako míč. Nejoblíbenější fotbalisti Mbappé, Messi a Ronaldo a nejoblíbenější hokejisti by byli Jágr, Skuhravý a Flek.
Jiří Prokůpek, 10 let
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Naše planeta
Píše se rok 2085. Dnes jsem doma zaseklý již 23. den. Bohužel už mi začínají docházet zásoby a tak se budu muset vydat něco koupit. Musím si
zabalit věci jako třeba: pušku, nůž, náhradní plynovou masku (kdyby se mi
ta má rozbila).
Vyšel jsem z mého domu, i když to v podstatě dům nebyl.
Byl to jeden z desítek obchodů v supermarketu, ve staré části města, kde
jsem bydlel s pár desítkami lidí. Vyšel jsem ze supermarketu obstarat si
nějaké jídlo. Potom, co jsem došel do zrekonstruované části města, jsem
uviděl projekt NASA. Vyrobila Inteligentní kosmickou stanici, která bude
něco jako nová planeta. A dozvěděl jsem se, že už je skoro dostavěná a lístky cesty na ni nebyly vůbec drahé. Stály jen 5860 KampaňCojnů na jednu
osobu. Což je v přepočtu asi 6900kč. Tak jsem si zabalil své saky paky a šel
jsem do rakety se jménem CZ-75. Konečně jsme se dostali ze Země, nebo
jak tomu říkáme dnes Venuše 2.0, a letěli jsme na tu obrovskou kosmickou
stanici. Byla doslova jako planeta...
NAŠE PLANETA.
Jakub Laštůvka, 13 let
Jak by vypadala moje planeta
Moje planeta by měla tvar písmena Á. Všichni by poslouchali buď Kiss
nebo AC/DC, hlavně AC/DC. Všichni by jedli k snídani anglickou snídani,
obědvali by fazole a k večeři by měli řízek. Všude by byly pověšené plakáty
AC/DC a občas i KISS. Všichni by jezdili ve starých autech. Světový sport by
byly závody Nascar.
Na této mé planetě by se jednoho dne ocitla parta skřítků z Irska. Přišli
by podivnou bránou. Byli by hodní, ale i tak by byli všichni zmateni, co tu
skřítci dělají. A ti skřítci by dali všechno zlo pryč. Potom by se najednou
objevila zase ta divná brána, ti skřítci by do ní vlezli a ta brána se za nimi
zavřela. Od té doby by už se tam žádné zlo neobjevilo.
Robin Rzounek, 9 let
Planeta prázdna
Ano, moje planeta je prázdná. Není tam opravdu nic, ani nikdo. Vlastně
tam nejsem ani já. Je to prostě planeta, na které nic není. Nikdo neví, jak
vypadá. Pro každého je prázdno totiž jiné. Nemá žádný příběh a nikdo
neví, kde se vzala. Vlastně o ní nejde ani moc říct.
Je to prostě prázdno.
Emma Ertlová, 13 let
Moje PLANETA
No tak ta moje planeta se jmenuje Lumenarie a její hlavní město se je Rimeshire. Moje země je proslavena tím, že tady žijí velké Agamy jako draci
a dožijí se 100 000 let. A také jsou tu Andulky velké jako helikoptéra, které
se dožijí také kolem 100 000 let. No moje země má i velice hezkou floru,
nejenom faunu. Například tady rostou Fugonské tulipány, které mají super tajnou myška věc a ta super tajná myška věc je, že když z nich uděláte
spešl odvar, tak z vás udělají na 56 hodin neviditelné. Město Rimeshire je
krásné, vypadá to asi takhle: všude, opravdu všude, jsou stáje pro agamy
(Každá rodina má povinně jednu agamu a jednu andulku) a ani neexistuje
něco jako šikmá střecha, kvůli tomu, že andulky by na to špatně přistávaly. Jednoho dne, bylo to 28. 9. 2021, se stalo to, že andulka číslo 23 659
špatně přistála a zbořila půlku města (opravovali to 2 roky). Patřila rodině
Krejčích. A potom se stalo to, že rodina Krejčích kupovala jenom andulky
starší sto let.
Viktorie Geňo, 11 let
Já a Moje Planeta
Mojí planetu si představuju velkou a travnatou. Horké slunce na nebi. Vidím před sebou, jak když vylezu z domu, tak na mě zafouká vítr a zahřeje
mě slunko na nebi. V dáli nad kopci uslyším řehtání koní a zpívání ptáčků.
Nikdo jiný než já a zvířata tam nebudou, bude to takový fantastický svět
bez stresu, bez úzkostí, prostě pohoda v mém domově. Hned jak vyjdu
ven, uvidím cestičky do kopců a trávu, i stromy tam budou.
Hedvika Chalupová, 12 let
Moje země, moje planeta
Byla jedna země jménem Elus-zelus-regus-guláš. Guláš proto, protože na ní rostly gulášovky. Gulášovky byly velmi vzácné. V obchodě stály
2 555Kč (korun českých), tedy když to lidé nefalšovali*20 minut ticho*. No
tak budeme pokračovat. Lidé vyměňovali jídlo v té době..... v té době žila
moje pra pra pra pra pra babička.
A byla jedna planeta jménem Země, tedy je, a je skvělá! A máme jí rádi :)
KONEC ZVONEC
Aneta Zelenková, 9 let

Diamantoví brouci
Jmenuji se František a jsem diamantový brouk. Kdo jsme? My diamantoví
brouci žijeme v podzemí a v jeskyních plných krystalů. Co je naše poslání? No,
staráme se o to, aby nahoře na povrchu rostly rostliny a květiny a hlavně se
staráme o naše krystaly. Jak vznikáme? Vznikáme zvláštní anomálií mezi krystaly, tím pádem nemáme ani matku ani otce. Naším posláním je zajistit, aby
byla rovnováha barev. Máme totiž místo krovek velké barevné krystaly. Naše
barvy jsou modrá, žlutá, červená, zelená a černá. Zajišťujeme, aby byla mezi
těmito barvami rovnováha.
Nedávno se nám totiž stalo, že se přemnožily černé krystaly, což způsobilo, že
vše začalo uvadat. My jsme však statečně zachránili svět, a tak si prostě žijeme
a krmíme krystaly. Já vám teď tento krátký příběh, který se stal před několika
týdny, povím.
Jednou za pár desítek let se stává, že se některá barva krystalů začíná přemnožovat. Většinou, když se vyskytne jakási dosud neznámá anomálie, která to
zapříčiní. Něco jako zcela neznámá nemoc. Krystaly se začínají vlivem anomálie nekontrolovatelně množit a křehká rovnováha mezi barvami je narušena.
Existuje několik postupů jak tuto anomálii odstranit. Tedy vlastně dva. První
je, že čekáme a doufáme, že to vymizí. Druhá, ta náročnější znamená vydat se
k jádru krystalu. Jádro krystalu je místnost, která obsahuje krystalovou energii.
Z ní se napájí všechny krystaly dané barvy. Naši předci cestu k těmto jádrům
zabezpečili, aby se tam nedostal žádný vetřelec. Ovšem nemysleli na to, že se
tato anomálie může opakovat. Cesta k nim je tedy velmi nebezpečná. Před
několika týdny jsme si všimli, že černá barva začíná převládat. A protože to
nevymizelo ani po několika dnech, bylo nutné vyhledat její jádro. Já jsem se
nabídl jako dobrovolník. Byl jsem jediný a vydal jsem se tedy na výpravu sám.
Nejdříve jsem dorazil na zvláštní místo, tvořené z mnoha zrcadlových krystalů. Bylo to obrovské a složité bludiště. Několik hodin jsem bloudil a hledal
správnou cestu. Nakonec jsem ve vzteku rozbil krystaly a prošel skrz. Druhá
místnost byla vlastně veliká propast. Nebylo vidět dno ani strop. Dlouho jsem
přemýšlel, jak se dostat na druhý konec, až mě napadlo prokopat se skálou
kolem propasti. To fungovalo. Třetí a poslední místnost byla naplněná vodou.
My krystaloví brouci plavat neumíme. Zase jsem nevěděl, jak na to, až jsem si
vzpomněl, že některé druhy sopečných hornin ve vodě plavou. Hledal jsem
tedy tuto horninu, až jsem ji našel. Zkusil jsem jestli opravdu plave a jestli mě
uveze. Uvezla, přes třetí místnost jsem tedy bez problému přeplul. Přede mnou
se již rozevírala místnost s jádrem. Bylo nutné jádro zničit. Ale jak? Jádro je
z velmi pevné hmoty, něco mezi látkou a energií. Měl jsem jednoduchý nápad.
Napadlo mě prokopat dlouhé tunely kolem jádra a strhnout na něj masu horniny a tím ho zničit. Půjde to? Zkusil jsem to, jinou možnost jsem vlastně ani
neměl. Podařilo se. Jádro bylo zasypáno a anomálie odstraněna. Ptáte se, jak
jsem zařídil, že černá barva nevymizí? To snad přece ví každý. Na kousíčku
zdravého krystalu, který jsem přinesl s sebou, vyroste jádro úplně nové. A tím
bude barva pro přírodu zachována.
Karel Jan Böhm, 13 let
Moje barevná planeta
Můj svět je barevný. Má planeta má třpytivé listy, fialovou trávu a zelené
nebe. A na mé planetě nejsou zlí lidé ani války.. Vlastně tu nejsou lidi, ale
mluvící zvířata a nejsou tu černé a bílé věci. Do školy chodíme jen 6 měsíců
a 6 měsíců jsou prázdniny. Je bez cigaret a alkoholu.
Na této mé planetě jednou bylo jedno hříbě jménem Annie a lev Simba.
Zvířata se tu chovala jako lidi. Jednoho dne šli spolu do školy a potkali psa
Benyho a fenku Laky. Jako učitelku měli žirafu Maggi, které tykali a byla
na ně moc hodná. Měli zrovna hodinu angličtiny a psali test. A všichni ho
napsali bez chyby! Druhý den šli na výlet do Alp na Mont Blanc, který má
4809m. Vydali se tam bez paní učitelky, a šla s nimi ještě klokanice Suzi
a slon Will. Po cestě domů potkali krokodýla Grega, který byl starý, bylo
mu už 169 let. Greg byl nemocný a tak mu Simba poradil, ať sni fialovou
trávu. Greg se hned uzdravil.
Josefína Johanová, 10 let
Já a moje planeta
Moje planeta je jediná na světě svého druhu, žije tu poměrně málo lidi.
Zatím nemá název, a proto si jí lidi pojmenovávají různě, třeba Řasokoule,
Naruby a podobně. Vzhledem k její rozloze a velikosti tu vlastně lidí žije
poměrně dost. Tahle planeta je docela zajímavá. Nachází se na ní spousta
stromů a zvířat a je tu delší dobu teplo, neboli léto, než na Zemi. Tři měsíce
trvá jaro, dva až tři měsíce podzim a zima jen měsíce dva, takže se tu půl
roku všechno nádherně rozsvítí, parky se zase zazelenají, kytky rozkvetou.
Ale hlavní na téhle zemi je to, že všichni jsou si vědomi toho, že jsou si
rovni, nikdo nehází odpadky po parku, ve věznicích je prázdno a i přesto
všechno se tu za tu dobu, co tu jsem, nic špatného nestalo. Tato země je
pro mě domovem už 145 let a moc se mi to líbí tady bydlet.
Aneta Benešová, 12 let
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Sladká planeta
Byla jednou jedna planeta. Dřív než vznikla, byla sušenkou, kterou omylem vypustili kosmonauti. Pak vyrostla. Jedla totiž rakety, a proto je teď tak
veliká. Jednou se na ní dostala Sladká Zladka. Teď tam bydlí celá rodina
Sladké Zladky a mnoho dalších obyvatel.
Jednou se na té planetě něco stalo a vznikla z toho pověst. Ta pověst vypráví o příšeře Candy Monster, která jednou sežrala věž paní Sušenkové.
A za to musela příšera Candy Monster zaplatit třicet sušmincí. A víte, co
se stalo? Příšera Candy Monster jí to nemohla dát, protože...protože na to
prostě neměla, a proto ji čekal soud. Příšera plakala a naříkala, vždyť si
nemá jak vydělat. Co teď bude dělat? Příšera nakonec uprosila soud, že
upeče pro celou zemi sušenky. A paní Sušenková jí odpustila. A příběh
příšery Candy se stal nejznámější pověstí na celém světě.
Karin Nováková, 10 let
Planeta psů
Moje planeta se jmenuje Maui, je to jméno mé fenky Jack Russell. Na této
planetě by mělo být hodně keřů a u silnice patníky, aby měli pejskové co
očůravat. Také by tam měly být přistávací plochy pro kosmické lodě, protože to je přátelská planeta a jejich obyvatelé mají rádi návštěvy. A také by
samozřejmě neměly chybět automaty, ze kterých by se vystřelovaly míčky,
aby si s nimi psi mohli hrát. A hlavně by tu byly psí restaurace, plné psích
delikates a psích dortíků. Planeta bude plná parků s mnoha překážkami,
aby mohli pejsci cvičit a hrát si. Je to psí ráj.
Linda Jenny Walterová, 10 let
Jak vypadá ,,Jejich“ zem
Dadam nad Ovsem leží daleko od břehu v oceánu. Je na takovém místě,
že jej ještě nikdo nemohl najít. Okruh kolem ostrova se nazývá Patlánsko.
A proč zrovna ,,Dadam nad Ovsem“? No, inu, protože kousek od Dadamu
leží ostrov Oves. Proto Dadam nad Ovsem.
Řeknu vám, jaké je na ostrově podnebí.
Počasí je po většinu roku teplé, ale v zimě tam vždycky sněží. Stříbřitá zátoka
je tou dobou zamrzlá a obyvatelé Dadamu nad Ovsem se tam chodí klouzat
a bruslit. Teď vám řeknu o historii Dadamu nad Ovsem.
První obyvatelé Dadamu nad Ovsem byli Ptáci Kůžové. Aby se nestali kořistí hadů, museli se naučit plachtit. Později přišli i na to, že máváním křídel
vydrží ve vzduchu déle. Daleko od ostrova si ale létat netroufli. Jednak si
nebyli jisti, jestli jsou jejich letecké schopnosti dostačující a taky nechtěli
opustit svou stravu, na kterou byli zvyklí. Jedli semínka rostlin a lovili sardinky. Ty lovili tak, že nehybně čekali a když sardinky připluly blíž, napíchli
je na klacek. Později si všimli, že semínka rostlin, která jim vypadla na břehu u vody, vzklíčila a rostla. Vzali tedy klacek, rozorali u svých obydlí půdu
a rozházeli tam semínka. Pak nanosili ve velkých listech mořskou vodu
a rozlili ji na záhon. Brzy semínka vyrašila a za čas z nich vyrostly velké
rostliny. Kůžové si tak ušetřili spoustu práce, už nemuseli hledat rostliny
v lese, a přitom si pořád krýt záda. Semínka si loupali přímo u příbytku.
Chytré, co? Jenže obdělávání políček jen KLACKEM, to člověka ( i Kůžu )
dost vyčerpá.
Jeden Kůža, který se jmenoval Orander, zkusil spojit dva klacky dohromady.
A vznikla mu jakási ,,Motyka“. S ní bylo obdělávání políčka snazší. Kůžové byli
z jeho motyky nadšení a každý si vyrobil svoji. Později ji vylepšili na kamennou motyku. Lepší potom už nepotřebovali. Jejich chýše byly roztroušené po pláži a i kousek do lesa. Jenže to bylo docela nešikovné. Protože to
tam ještě nebyla úplně jedna komunita, občas si nějaký had troufl připlazit
se až k jednomu obydlí a odnesl si nějaké větší ptáče. Odplazil se s ním
do hlubin lesa a víckrát už to ptáče nikdo neviděl. Sice ty hady nikdo do
lesa nesledoval, ani z jejich rukou žádné ptáče nevyklouzlo, takže nikdo
doopravdy nevěděl kam hadi ptáčata unášejí, přesto si ale někteří malí Kůžové sami vymýšleli osudy těchto svých ztracených kamarádů. Jeden nahlas přemýšlel, jestli si hadi ptáčata odvlečou do jeskyně a tam je roztrhají
a jeho otec mu pohrozil, protože zrovna jedli. Ale on nepřestal a zamyslel
se, jestli hadi sní orgány a zbytek si pověsí jako obraz a tatínek mu dal
na zadek a řekl, ať mu nechodí na oči, že docela ztratil chuť k jídlu. Ale
v podstatě všechny báchorky a pláč opuštěných rodičů přispěly k tomu,
že jeden budovatel, jmenoval se Josef, začal budovat a plánovat dřevěnou vesničku s hradbami. Měla mít i malý přístav a každý obyvatel si mohl
říct, jak by měl ten jeho dům vypadat. Trvalo to sice měsíce, ale když i pár
sousedůpomohlo, stálo to nakonec za to. Stranou k lesu, kde byla více hlinitá půda udělali prostor pro políčka. Stranou více k moři udělali domečky.
A byly to všechny domy jak se patří, uvnitř měly předsíň, ložnici a dětský pokoj, obývací pokoj s gaučem, kuchyň s kamny a půdu. Všichni měli

u domu záhonek s kytičkami a díky hradbám byli chránění před predátory.
Zkrátka, byli šťastní. Ale jednomu Kůžovi přece nedalo něco spát a to právě Josefovi. Od úsvitu do večera ustavičně přemýšlel, jestli jsou ještě jiné
civilizace než civilizace Ptáků Kůžů. A právě tato myšlenka způsobila, že
Josef jednoho dne nastoupil do loďky, sousedka mu podala zásoby jídla
a celá ves se s ním rozloučila. A Josef vyplul.
Pádlovat ustavičně a pádlovat osm hodin a žádná zem na obzoru. Co počít? Musel plout dál. Ale každým dnem stoupala jeho nejistota a z objevné
plavby už neměl takovou radost. Už to vzdával, zásoby pomalu docházely
a on vesloval na otevřeném moři bez známky života. To se ale přeci jenom
mýlil, vždyť pod hladinou se vždycky něco děje. Jenže on se do hlubiny
nedíval, aby se nezačal bát a nechytla ho závrať. Až jednou, bylo to akorát
2 týdny od vyplutí, zahlédl na obzoru proužek žlutého písku. Vzrušilo ho
to. Zabral víc a rychle pádlovat směrem k písku. Trvalo to však ještě dva
dny, než konečně zakotvil u písečné pláže. Už na pláži ho zaujalo to, že
nebyla prázdná, ale byla tam fůra slunečníků zapíchnutých do písku a pod
nimi lehátka. Vtom se mu zatmělo před očima a všechno jakoby se někam
propadlo. Když otevřel oči, ležel ve svém domě na svém gauči. Nevěděl,
jestli se mu o jeho cestě zdálo, nebo to byla skutečnost. Ale ať už byla jakákoliv rozhodl se, že se brzy vypraví na cestu.
A jak to vše dopadlo? Pokračování se dozvíte v dalším vydání Novinek.
Běla Urbanová, 11 let
Na planetě Zemi
Zrovna ležím na louce v trávě u starého jehličnatého lesa a koukám se nahoru na nebe. Občas nade mnou proletí pták, většinou ho identifikuji jako
krkavce, ale čas od času proletí i káně, někdy dokonce dvě.
A už je to tady, zase ty zvláštní bludy, hrozně rychle pohybující se malá
tělesa, jako houf mušek proti světlu. Nedávno jsem o tom mluvil se známým, který mi popisoval přesně tyto vidiny. Často se pak promění v jakýsi
zvláštní kruh. Odpověděl jsem, že čas od času se mi to také objeví a on byl
nadšený, že není sám, kdo tohle vidí. Tvrdil, že si dlouho hledal, co by to
mohlo být, ale nikde o tom nenašel ani zmínku. Já jsem se nad tím problémem vlastně nikdy tak moc nezamýšlel, ale dnes by mě docela zajímalo,
o co se vlastně jedná.
(Bludy postupně zmizely)
Napadlo vás vůbec někdy, že se pokaždé, co se podíváte nahoru na oblohu, koukáte vlastně s největší pravděpodobností směrem do nekonečného prázdna? Řekl bych, že nejspíš ano, i když vlastně nedokážu určit, zda
přemýšlíte nad věcmi stejně, jako já. Někoho by taková otázka dokonce
vyděsila, nechtěl by se nad ní zamýšlet.
Často se mi stává, že mě někdo zastaví a ptá se mě, jestli vnímám. Někdy
se zase zarazí nad mojí reakcí na jeho otázku... asi to zrovna nebyla odpověď, kterou by očekával. A někdy se stane, že nechápe mojí otázku, jako je
třeba tahle, i když se vlastně jedná o otázku úplně obyčejnou. Je zvláštní,
že jako svět často zapomínáme na nám zjevně absurdní, nebo zbytečné
otázky. Možná proto, že jsme přehlceni každodenní problematikou a povinnostmi, tudíž nemáme čas. Nevím, kam to vlastně může až zajít.
Myslíte, že to je problém dlouhodobý? nebo...
Radši toho nechám, abych vás těmi otázkami nezdržoval od další otázky.
Nedávno jsem šel s Jimim a jeho kamarádem, Zackem. Šli jsme zrovna
z jedné večerky a procházeli sídlištěm. Zack si otevřel plechovku s redbullem a potáhl si z cigarety. Vyfoukl a vložil nám do hlavy otázku, díky
které mi došlo, jak lidé mohou uvažovata z jaké strany věci mohou vnímat.
“Uvědomujete si někdy, že jsme jen sebranka blbých parazitů na hloupým
lítajícím šutru?”
“No jo, to je dost, crazy,” odvětil Jim. Já na to vlastně ani neodpověděl, jen
jsem se bavil.
Jsme lidi, to má vlastně dost výhod i nevýhod. I když vlastně nevím, kde
ty plusy a mínusy začínají a končí. Radši to nechám být a pokusím se vám
trochu přiblížit, co mě pobavilo. Myslíte si, že jsme schopni s tak širokou
škálou osobností či schopností vnímání a myšlení se jako lidstvo postavit
za jedno? Myslíte, že jsme schopni táhnout za jeden provaz? Podívejte se
ven a koukejte, jak se lidé chovají k ostatním, co dělají s ostatními. Ani já
nejsem jiný, rád si ukrojím větší krajíc chleba, než bylo původně dovoleno.
Nejsem zrovna pesimista, rád se podívám na život růžovými brýlemi. Ale
je třeba problém, jako je životní prostředí vyřešitelný? Tím nechci tvrdit, že
je to zbytečné, právě naopak. Existuje tu možnost propojeného vnímání,
lidí? A jestli ano, není právě tam začátek provazu pro řešení problémů?
Jan Tolar, 17 let
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Planeta Babanů
Babani jsou mimozemská rasa s chapadly místo rukou a nohou, celou kůži
mají v barvě fialové. Jejich planeta má tvar krychle a její flóra je zbarvena
do tmavě modra a fialova. Tamější flóra je zajímavá hlavně v noci, protože
svítí ve tmě, z fauny jsou nejpozoruhodnější modří lvi. Babani mají hodně
vyspělé domy, všechny mají barvu bílou a modrou a jsou vybaveny zlatým
nábytkem. Jsou to moderní domy, které sahají až k červenému nebi. Babani jsou mírumilovná rasa a možná, až bude naše planeta v nebezpečí, tak
nás pozvou k sobě.
Jan Rolník, 13 let
Moje planeta
Moje planeta nikdy nebude mou. Stejně jako nebude ani mocných ani
chudých. Nikdo nebude na vrcholu. Planeta je jenom svou. Všechny shodí
a zradí pokud se bude cítit zrazenou. To už taky brzo bude. Všechny hrnce světa přetečou. Pak nebude cesty zpět, jen kupředu do záhuby. Třiďte
odpad.
Martina Mrázová, 17 let
Moje planeta Dino Earth
Na této planetě žijí dinosauři stejně jako lidé. Chodí do práce, jezdí auty
a MHD, vychovávají své děti, učí se a dokonce mají i vlastní zoo. Zoo zde
vypadají o dost jinak než ty, na které jsme zvyklí. V jejich zoo nejsou zvířata, ani jiní dinosauři, protože to by bylo rasistické, ale lidé různé barvy
a původu. V každém výběhu je jiný druh člověka.
Zoo fungují na stejném principu, jako ty naše, jen jsou přizpůsobeny dinosaurům. Takže třeba místo pavilonu kočkovitých šelem, je pavilon Evropanů a podobně. Zkrátka vše zde funguje stejně jako u nás jen místo lidí jsou
dinosauři a místo zvířat lidé.
Anna Karasová, 12 let
Planeta filmů Tima Burtona
Moje planeta je planeta filmů Tima Burtona. Jsou na ní kontinenty, a na
každém kontinentu ožívá jeden film. Některé jsou barevné a veselé, jako
Karlík a továrna na Čokoládu, Alenka v říši divů a jiné jsou zase ponuré
a převážně černobílé, přesto však mají své romantické kouzlo. Patří k nim
Mrtvá nevěsta a Ukradené Vánoce. Jiné pak můžou být šílené a komediální, například Beetlejuice. Kontinenty jednotlivých filmů o sobě navzájem neví, protože je mezi sebou dělí velká vzdálenost, hustá mlha a klidné
moře. Tato planeta je také geologicky aktivní, to znamená, že se kontinenty pohybují, vzájemně se přibližují a vzdalují. Jednoho dne se proto může
stát, že se kontinenty spojí a tím se spojí i filmové světy. U toho bych já ale
nerad byl.
Sebastien Jaromír Kačer, 18 let
Moje planeta
Sonet
Jsem dlouho vytížená stále,
a to i když zřím hvězdy či Měsíce.
Upřímně, ničí mě to velice,
ale nikoho to nezajímá nadále.
Kdosi mi stále na krk navléká korále...
Již jich je dost! Nelíbí se mi ni více!
Copak tu neexistují žádné hranice?
Slyší mě někdo, pro pána krále?
Je tu někdo se mnou v soucitu?
Slyší někdo můj bolestný řev?
Nemohu se zbavit toho pocitu,
jenž trvá z úsvitu do úsvitu,
že stále vysávána jest má krev!
Jak se jen zbavím těch parazitů?

Vojtěch Přiklopil, 17 let

Moje země, planeta
Kdybych se měla nad tím zamyslet, tak naše Země je zkažené místo plné
nenávisti a strachu. Ale mé oči to vidí tak, že ano, je to velmi zkažené místo,
avšak je i plno dalších, krásných věcí na tomhle světě.
Nemyslím si, že je úžasné se zabývat záležitostmi, které jsou pro mě nepříjemné, nebo zlé vůči mně, hlavní je, abych šla dál. Konec konců je lepší žít,
dokud můžu a dělat všechno, co mě baví, protože hnusné věci tu budou
celý můj život a přemýšlet nad tím je pro mě horší a horší.
Možná se to jednou zlepší a nebo všichni umřeme, protože naše chamtivost bude silnější než my a pak už nebudeme mít šanci žít dál.
Štěpánka Bošková, 18 let

Z cestopisu planety Atarashii Hajimari
Columbus, Ohio rok: 3116
(v televizi) Aktuální zprávy: Kdysi přelidněná země, která je díky lidem na
pokraji likvidace veškerého života. Lidé opět všechno zkazili. Lidé i jiný život na planetě jsou na pokraji vyhynutí a bída pohltila všechny zbylé živé
tvory. Země je po tolika válkách a bojích o moc kompletně zdevastovanější a obávám se, že na to bojovat o lepší budoucnost, je už příliš pozdě.
Války... boje... a neustále zápasy, které rozhodnou o tom, kdo bude při moci
a kdo na dně. Celá země jsou jen samé ruiny a rozpuštěné sny těch, kteří
doufali v něco víc, spolu s jejich hnijícími těly. Lidé chřadli a chřadli ze ztráty všech věcí, co jim byly drahé. Lidé si prostě přestali řešit svoje problémy
a teď se snaží jen přežít. A já? Přišla jsem o něco? Kdo jsem? Nepamatuju
si svoje jméno, ale moc dobře si pamatuj svojí rodinu, o kterou jsem před
tolika lety přišla. Jsem sirotek. Svět mi všechno vzal spolu s mojí pravou
rukou (štěstí že jsem levačka), nosím teď mechanickou ruku, kterou jsem
si vyrobila, z kusů všeho možného, co jsem našla všude možně venku. Jo,
jsem tu jenom já. Teda... skoro jenom já.
Před pár lety jsem našla malé černé kotě, říkám jí prostě Kitty (originální
já vím). Byla sama, tak jako já, a chyběla jí jedna packa, stejně jako mě.
Beze mě by to určitě nepřežila, tak jsem ji vzala s sebou a začala se o ní
starat. Nebudu lhát, ale je hezké mít alespoň nějakou společnost, hlavně
takovou, která se s tebou nemůže hádat. Kitty jsou teď 4 roky, no tedy jsou
to přesně 4 roky od doby, co jsem jí našla. Oh, abych nezapomněla, Kitty
je speciální druh kočky, který vznikl díky šlechtění. Vypadá jako normální
kočka, ale tito malí přátelé se dožívají věku jejich majitele.
Jednoho dne jsme se já a Kitty vydaly z naší skrýše hledat jídlo a zatímco
jsme procházely loukou, Kitty uviděla něco se blýskat v trávě. Po chvíli to
přitáhlo i mojí pozornost. Přiběhly jsme k tomu a tam... kniha. Pořádně
stará, trochu popálená, ale přes špínu a popel vypadala jako pohádková
kniha pro děti. Potřebovala jsem už nějaké rozptýlení, tak jsem si jí dala
do batohu, který jsem si vyrobila ze staré děravé oranžové deky, co jsem
našla. Kitty si mezitím vlezla ke mně pod mojí mikinu červené barvy, která
mi byla pořád trochu velká, protože je mi 14 a ta mikina patřila mému staršímu bratrovi. Kitty se uvelebila a vykukovala jí hlava z mého límce, takhle
se jí totiž cestovalo nejlépe. Měla výhled i teplo, spolu se společností. Také
se jí líbilo hrát si s tkaničkami od mé kapuci. Vydaly jsme se tedy spolu
i s knihou dál. Po 3 hodinách jsme dorazily s jídlem domů. Venku se už začalo stmívat, tak jsem rozsvítila řetězy světýlek na baterky, které jsme měly
po celé skrýši roztažené.
Skrýš byla menší místnost v opuštěné polorozpadlé budově, bez elektřiny,
kousek od trosek města, ale spíše ležela na louce. Budova nebyla nic moc
a navíc zchátralá, ale měla tlusté kamenné stěny, které mě i Kitty dodávaly
pocit bezpečí. Místnost měla 2,5 na 3 metry, byla podzemní, ale na vrchu
jedné stěny měla díry, které sloužily jako sklepní okno a které jsem si vyplnila duhovými kousky střepů, kterých to tu předtím bylo plné. Na podlahu
jsem položila různé deky a polštáře, co jsem našla a na stěnách visely ze
strany na stranu řetězy světel.
Já a Kitty jsme se pustily do jídla, což byly hlavně konzervy, co jsem přinesla. Po jídle jsem začala vybalovat věci, co jsem dnes našla a co by se nám
mohly hodit, nebo se nám jen tak líbily, zatímco si Kitty lehla na svůj polštářek a začala usínat. Bylo to 6 konzerv jídla, děravý pár gumových zahradnických rukavic, další světla, hodně mušlí z nedaleké pláže, nějaké úložné
prostory a... ta kniha. Lehla jsem si hlavou vedle teď už tvrdě spící Kitty
a knihu pomalu otevřela. Nevím, co jsem měla čekat, ale rozhodně jsem
nečekala, že se na mě ze stránek této knihy bude culit plně funkční obličej
živého androida. Chtěla jsem knihu odhodit, ale ten obličej začal mluvit...
„Ahoj milý čtenáři. Vidím, že jste našla cestopis naší planety. Co je to za
místo, ptáte se? Je to velice vzdálená planeta, která je pyšným nositelem
jména: Atarashii Hajimari. Je to velice tajuplné místo plné divů a nevídané krásy, plné flory, lidí a mnoha jiných podivuhodných tvorů. Atarashii
Hajimari je také domovem starodávné magie a alchymie, ale i jistých nebezpečí. Po celé galaxii planeta mých tvůrců vysílá stovky možná i miliony
výtisků podobných cestopisů s průvodci, jako jsem například já. Nálezce
cestopisu může i s více tvory vlastního výběru planetu navštívit dle libosti,
toto je však pouhá pozvánka a já se v této formě objevím jen jako hologram, ale berte to jako video hovor, je to jako bychom si volali, jen z druhého konce galaxie. Pokud chcete planetu navštívit, zeptejte se svého živého
průvodce s lidskými emocemi. Ano, já jsem živá i jako android a mám city,
tak prosím o diskrétnost, pokud jde o jednání s mou osobou. Mé jméno je
E.W.E0002511 neboli Eve. A vaše jméno mladý čtenáři?“
Byla jsem příliš překvapená, než abych mohla mluvit, a abych byla upřímná, dostala jsem z toho proslovu hlad... opět. Po docela zdlouhavé a trapné chvilce ticha jsem se zase vrátila do reality a vydrmolila, že své jméno
neznám. Upřímně jsem byla příliš unavená po dlouhém chození venku,
než abych myslela na to, co se mi Eve snažila říct, ale byla to jediná osoba
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po letech, se kterou si opravdu můžu popovídat, tak jsem neměla to srdce
ji vyhodit. Uložila jsem tedy ke spánku sebe a Eve se musela odpojit a jít
ke svému spánku, hologram zmizel... asi vážně ten cestopis funguje jako
video hovor a pokud se šla uložit ke spánku ve stejnou chvíli, znamená to,
že čas tam funguje podobně, což je velice zajímavé...
Druhý den 8:32 ráno
Probudila mě Kitty lízající můj obličej, což dělá každé ráno. Pomalu jsem se
odhodlala vstát a vypadala jsem jako by se hřeben nikdy v životě nedotkl
mojí hlavy. Promnula jsem si oči a vidím... že Eve na mě zírala. Bůhví jak
dlouho mě sledovala. Po další trapné chvilce ticha a vzájemného zírání
si do očí, ze mě vyšel jediný zvuk: „...Ahoj.!“ „Čau,“ odpověděla rychle Eve,
zatímco mi pořád zírala do očí a Kitty se po chvilce přidala. To trapné ticho
naštěstí přerušilo hlasité kručení mého břicha. Já jsem vzala do rukou Eve,
do mikiny Kitty a spolu jsme vyrazily najíst se ven, jelikož dneska byl tak
hezký slunečný den. Kitty a Eve vypadaly, že si na sebe za krátkou chvilku
docela zvykly, ale také kdo ví, jak dlouho jsem spala, pomyslela jsem si.
Moje myšlení však nemělo dlouhého trvání, bylo totiž přerušené Eveou,
jak mě volala. Oznamovala mi, že už jsme tady. Víte, poblíž naší skrýše je
kopec, na kterém je altán, ze kterého se můžete dotknout vršku jehličnatých stromů, kterými byl kopec obklopen a koukat na západ a východ
slunce. Tohle jsem vám neřekla ale... chodila jsem se sem dívat na východ
a západ slunce vždycky s rodinou, naše skrýš byla totiž předtím bytový
dům, ve kterém jsme já a moje rodina bydleli. Moje rodina mi moc chybí...
tak je hezké mít zase někoho, s kým si můžu popovídat po takové době.
I když byl náš dům poničen k nepoznání, tenhle altán spolu s lesem, ve
kterém leží, zůstali nedotčené, za což jsem ráda. Ten výšlap byl příšerný,
ale ten výhled stál za všechny prachy. Musím uznat, že všechno tady není
až tak špatné, jak to možná vypadá. Je tu sice dost přeživších, ale cítím
se tak nějak osamělá, jakoby mi něco chybělo... Ostatní přeživší jsou totiž
hodně daleko, takže jsme to doteď byly jen já a Kitty. Toto byly mé myšlenky při sledování výhledu z altánu a Eve si všimla, že vypadám sklesle.
Začala si se mnou povídat a snažila se mě rozveselit a fungovalo to. Brzy
jsem se přistihla, jak si s ní povídám úplně o všem, i o maličkostech a spolu
s ní jsem se začala i smát. Na ní jsem se začala smát.
Už to jsou 2 týdny, co jsem našla Eve a já i Kitty jsme si zvykly na její přítomnost. Každé ráno, kdy se probudím, i každý večer když jdu spát, je tady.
Povídáme si spolu o všem, o velkých věcech i těch malých. Život mě naučil,
abych nebyla k nikomu příliš citově otevřená, protože pak to víc bolí, když
odejdou. Ale... od doby, co jsem poznala Eve, cítím, že jsem k ní čím dál
blíž a každá vteřina každého dne, co nemusím strávit v samotě, se zdá po
každém probuzení o něco hezčí.
Už to byl 1 rok, 7 měsíců a 13 dní od našeho prvního setkání s Eve. Náš
vztah se od té doby velice prohloubil. A Kitty? Upřímně, má Eve radši,
než kdy měla ráda mě. Situace, co se týče planety Země, nevypadá zrovna dvakrát vábně. Zdá se dokonce horší než předtím, ale společnost Eve
a Kitty mi pomohla. Nebo jsem si to alespoň myslela... Jednou, když jsme
spaly, za jedné klidné, jarní noci s čistou oblohou se Něco stalo... Zem se
otřásala, velmi otřásala. Otvíraly se krátery. Nejdříve jsem si myslela, že jde
o zemětřesení, ale mýlila jsem se... Když jsem pohlédla ven, přála jsem si,
kéž bych se nevzbudila... Všude byla destrukce a krátery v zemi, ze kterých
vytékalo žhavé, vroucí magma. Z dálky byly vidět oblaky dýmu z mnoha
výbuchů. Nechápu, jak jsem to mohla zaspat, ale na rozdíl od Eve a Kitty
jsem byla jediná vzhůru. Bylo to jako by byly v nějakém transu. Nemohla jsem otálet, vzduchem se valily jedovaté výpary a láva se začala valit
okny. Musely jsme pryč. Pobrala jsem, co jsem mohla, avšak na budovu
spadl strom, který způsobil zhroucení stěny, u které jsem stála. Předtím,
než jsem upadla na zem do bezvědomí, jsem chvíli jen pozorovala, co se
děje. Celá zkrvavená a neschopná se pohnout s částečně rozmazanou vizí
a zvoněním v uších, jsem byla jen trochu schopna vypozorovat, co se děje,
ale měla jsem toho dost na to, abych nějak reagovala, což může, nebo nemůže být tím, že mi právě spadl obří kus stěny na hlavu. Před omdlením
jsem zpozorovala, jak můj pád zajistil, že se cestopis otevřel, díky čemuž se
vzbudila Eve. Když viděla tu destrukci, zhrozila se a neměla jinou možnost,
než nás přesunout na její planetu. Přesunula nás na poslední chvíli, protože kdyby čekala jen o vteřinu déle, mojí hlavu by rozdrtila bortící se zeď,
i když průvodce nesmí čtenáře poslat na planetu bez jeho plného souhlasu, jinak jde o porušení pravidel. Když jsem se probrala, byla jsem někde
jinde. Vypadalo to jako obří kus světlé kůže přehozené přes dvě tlusté větve, tvarem připomínající střechu, a na těch větvích byl skrz liánovou síť připevněn nábytek, a když jsem se koukla dolů... Byla jsem na posteli visící na
pár liánách na stromě, který byl větší a delší, než moje depresivní dětství.
Byly jsme nad mraky, vysoko nad mraky a ve vzduchu létali tvorové, o kte-

rých by se mi ani nezdálo. Můj údiv a zmatek však přerušila nesnesitelná
bolest hlavy. Vtom jsem zaslechla povědomý hlas: „Tak už jsi vzhůru? Bála
jsem se, že se nevzbudíš.“ Ohlédla jsem se a tam stála Eve držící spící Kitty.
Přišla ke mně a sedla si na kraj postele, na které jsem seděla já a položila
Kity ke mně. Ve skutečnosti byla ještě mnohem hezčí, pomyslela jsem si
a trochu jsem se začervenala. Eve mi vysvětlila, co se stalo a že o pravidla se nemusíme starat, když šlo o záchranu života. Planeta Země byla
z nějakého nevysvětlitelného důvodu zničena a já byla nejspíše poslední
přeživší spolu s mojí Kitty. Ta novinka se mnou trochu otřásla, ale tam na
mě stejně nic nečekalo.
O týden později
Moje hlava už je vyléčená, obyvatelé této planety jsou velice inteligentní
a vyznají se v medicíně, takže má léčba netrvala dlouho. Všichni jsme v pořádku a bydlíme u Eve doma. Eve mi ukázala celé jejich město, neboli obří
strom, na kterém žijí. Za jeden týden to tu znám víc, než Zemi za celý svůj
život, znám každou skulinu, jeskyni a skryté místo. Lid je tu velmi přívětivý
a přijali mě velmi snadno, je velmi milé mít vlídnou společnost. Je tu vše,
co jsem vždy chtěla a nemusím se tu ničeho bát.
O 2 týdny později
Šly jsme spolu na naše tajné místo, což je menší rybník v jeskyni s průrvou
nad ním, která vede ven s teplou vodou a světélkujícími květy a létajícími
malými chobotnicemi, které jen zářily barvami. Na tom místě mi prozradila, že i když je to tu masivní, toto není jediné místo na této planetě. Je tu
spousta měst, království a divů, se kterými jsme ve válce, kvůli nějakým
důvodům. Říkala, že jednou by je všechny chtěla objevit a navázat dobré
a mírumilovné vztahy, s jejichž obyvateli a ta místa prozkoumat, protože
kdysi dávno bývali jeden velký národ, ale pomalu se začali rozdělovat, až
se rozdělili úplně. Uběhlo mnoho generací a příběh tohoto kdysi slavného
národa se stal historií a někteří ho považovali jen za mýtus. Od té doby
jako by nám něco chybělo, ostatní kmeny si nevěří a začínaly souboje, které přešly ve války. A ona by je chtěla zase sjednotit. Zní to jako krásný sen
a ráda bych jednou byla u toho, až se uskuteční. A že on se taky uskuteční,
protože já i pár dalších z jejího domova se snažíme najít způsob, jak její
přání proměnit v realitu, ale teď už musím jít, mám lekci létání na jednom
druhu zvířat.
O půl roku později
Všechno to co jste teď četli, byly mé zápisy do cestopisu. Toto je zatím
můj poslední zápis z mého nového domova. Teď odcházím, ale plánuju se
v brzké době vrátit. A nebojte, i když na chvíli nebudu doma, budu pořád
psát do této knihy. A kam to vlastně jdu?
No... Já, Kitty a Eve spolu s pár dalšími odlétáme navrátit mír a sjednotit
naše kmeny. A uděláme to hezky spolu. Rozletěli jsme se za ranního svítání. Doufám, že se budete těšit... na můj příští zápis už z jiného místa...
Gabriela Slováčková, 13 let
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