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Aktuality 

Participace 21 

Naše škola se opět zúčastnila projektu „Participace 

21“. Žáci měli čas na vytváření svých nápadů od 1. 

října do 30. října. Poslední den v říjnu proběhlo 

třídění projektů – které jsou realizovatelné a které ne. 

Třídy, které prošly tímto výběrem, pokračovaly na 

svých projektech, aby uspěly i u Vás.  

Vybrané projekty: 

1. místo – Pohodová zóna na chodbách 

2. místo – Samolepky na všechny dveře 

3. místo – Odpočinková zahrada 

Školní kolo recitace 

Na začátku února proběhne školní kolo recitační 

soutěže. Zazářit můžete nejen s poezií, nýbrž i 

s prózou. Ti nejlepší postoupí do okresního kola.  

Olympiáda 

Lukáš Kozojed obhájil na plné čáře první místo v 

krajském kole logické olympiády, které se konalo 5. 

11. 2021 v Jihlavě. Celkový počet účastníků krajského 

kola byl 41 dětí. Děkujeme za reprezentaci školy! 

Hodně štěstí v celostátním kole! 
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Výsledky: 

1. místo: Kozojed Lukáš (5. B)  

18. místo: Miksa Daniel (5. C) 

24. místo: Krupka Martin (5. B) 

26. místo: Mráček David (4. D) 

 

Soutěž IluStory 

Žáci 9. B, 9. C a 9. D se začátkem října zapojili do 

soutěže IluStory vyhlášené Knihovnou AV ČR. 

Během hodiny slohu měli za úkol napsat povídku 

podle motivu. 

V kategorii do 15 let se do užšího výběru dostal žák 

9. C Jiří Bartoš s povídkou Lojza málem manželem.  

V kategorii 15+ postoupil do užšího výběru žák 9. D 

David Jírů se svojí vtipně pojatou Kůrovcovou 

kalamitou. 

Ilustraci naleznete v rubrice Žáci psali… 

Covid 

Testovat se nemusejí žáci, kteří mají platný RT-PCR 

test (PCR test je platný po dobu 72 hodin), 

dokončené očkování (obě dávky), nebo prodělali 

covid-19 (tato bezinfekčnost platí na 180 dní).  
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Sportovní úspěchy  

1. stupeň 

V úterý 23.11. 2021 jsme se zúčastnili okresního kola 

ČEPS cup v Pelhřimově. Chlapci ve své skupině v 

kategorii 1.-5. tříd obsadili krásné první místo a 

postoupili do krajského kola ve složení: Filip Koten, 

Pavel Trtík, Rostislav Baloun, Samuel Augusta, 

Šimon Burda, Martin Příhoda, David Wallisch a 

Tobiáš Solnař. Klukům moc gratulujeme. 

2. stupeň 

Sálová kopaná 

Dne 20.10.2021 se naši nejstarší matadoři školy ve 

složení Jan Pospíšil, Vít Kuba, Tomáš Heller, Roman 

Slavík, Lukáš Maršík, Miroslav Tejkal, Radoslav 

Petrov, David Pečenka, David Kalivoda a Filip 

Benda zúčastnili okresního kola v sálové kopané v 

Pelhřimově a zvítězili. 

Za necelých 14 dní na to se nenechala zahanbit ani 

naše mladší věková skupina chlapců ve složení Jiří 

Svoboda, Jaroslav Soukup, Daniel Vondráček, Marek 

Čech, Tomáš Petrik, Marek Beran, Vojtěch Gabrhel, 

Denis Trecha, Vít Žatečka, Ondřej Hnik a Petr Miksa 

a též obsadila krásné první místo. 
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Florbal 

Dne 11.11.2021 se do sportovních bojů vrhly i dívky. 

Zúčastnily se okresního kola ve florbalu a obsadily 

skvělé druhé místo. V krajském kole, které se konalo 

1.12.2021, skončily na třetím místě. Děkujeme 

Zuzana Eiglová, Simona Kubátová, Eliška 

Chmelíčková, Eva Kalinová, Lucie Sýkorová, 

Viktorie Žáčková, Lucie Skruteková, Barbora 

Havlová, Kateřina Vacková, Aneta Vidovičová, 

Alžběta Vápeníková, Sára Štěpánová. 

Mladší chlapci ve složení Jiří Svoboda, Jaroslav 

Soukup, Daniel Vondráček, Marek Čech, Tomáš 

Petrik, Marek Beran, Vojtěch Gabrhel, Denis Trecha, 

Vít Žatečka, Ondřej Hnik a Petr Miksa se v krajském 

kole ve florbalu umístili na druhém místě.  

Moc gratulujeme žákům a jejich trenérům za 

vzornou reprezentaci školy!  
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Z prvního stupně … 

Plavání 

Na začátku letošního školního roku jsme začali jezdit 

každé úterý na plavání do Havlíčkova Brodu. 

Při příjezdu jsme se vždy převlékli do plavek a šli 

k bazénu na nástup. Plavčíci nás podle zkušeností 

rozdělili do družstev. Družstva byla čtyři. Já jsem byl 

ve druhém. 

V průběhu všech lekcí jsme se naučili plavat prsa, 

kraul a znak. V úterý (16.11.) bylo poslední plavání. 

Na této lekci jsme závodili, kdo se stane 

nejrychlejším plavcem. Umístil jsem se na 3. místě. 

Plavání se mi líbilo. Mrzí mne, že již skončilo.  

       

 Tadeáš Zach, III.C 

Plavání 

Každé úterý jsme jezdili autobusem na plavání do 

Havlíčkova Brodu. 

Po příjezdu do bazénu si nás plavčíci rozdělili do čtyř 

skupin. Každá skupina měla svého plavčíka. Patřila 

jsem do třetího družstva. Učili nás různé styly 

plavání. Mezi ně patří kraul, znak a prsa. Při výcviku 

jsme používali různé pomůcky např. destičky, 
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kolečka, rybičky. Na konci každé hodiny jsme měli 

volné plavání. Poslední výcvik nás čekaly závody a 

dostali jsme všichni mokré vysvědčení. 

Jsem moc ráda, že jsem se naučila plavat. 

       

 Tereza Marešová, III.C 

 

Jak II. B pátrala po svatém Martinovi 

Jak všichni dobře ví, 11.11. slaví svátek svatý Martin. 

Kdekdo také ví, že přijíždívá na bílém koni.  Víte ale 

také, kdo svatý Martin vůbec byl? Proč se zabíjí 

martinská husa a proč se pečou martinské rohlíčky? 

To, a mnoho jiného jsme se 11.11.2021 jali s dětmi ze 

II. B vypátrat. 

Během prvních dvou vyučovacích hodin jsme hledali 

po třídě indicie, texty a obrázky ze života svatého 

Martina. Postupně jsme si jeho život poskládali a 

dozvěděli se že… 

Martin je patronem vojáků, koní, jezdců, hus 

a vinařů. Nejčastěji bývá zobrazen na koni s půlkou 

pláště a žebrákem. 

Proč? 
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Martin se narodil dávno a dávno v městečku zvaném 

Sabarie. Martinův tatínek byl důstojníkem v římské 

armádě. V patnácti letech se Martin stal vojákem, jak 

si tatínek přál. Jezdil vždy na bílém koni. Jednou 

přijížděl v noci ke své vojenské posádce. Byla veliká 

zima. U brány města ležel nahý žebrák a prosil o 

almužnu. Nikdo mu ale nic nedal. Ani Martin u sebe 

nic neměl, dostal ale nápad. Sundal si důstojnický 

plášť, svým mečem jej přesekl na dvě poloviny a 

jednu z nic daroval žebrákovi. 

Aha, a co husa? 

Za celý svůj život Martin udělal pro lidi mnoho 

dobrého. Lidé ho měli rádi a chtěli ho zvolit 

biskupem. Do toho se skromnému Martinovi moc 

nechtělo, a tak se schovával před zvolením ve chlévě 

s husami. Husy ho však svým kejháním prozradily, 

a tak se Martin biskupem přece jenom stal. 

Proto se na svátek svatého Martina peče pěkně 

vykrmená husička – za to, že husy tenkrát Martina 

prozradily. 

A jak to bylo s martinskými rohlíčky? 

Martin prý měl zlou macechu, která ho chtěla zabít. 

Upekla rohlíčky, jeden z nich otrávila a aby poznala, 

který že to rohlíček má dát Martinovi, ohnula u něj 

rohy. Všechny rohlíčky pak dala péct. Jaké však bylo 
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její překvapení, když upečené rohlíčky vyndávala 

z pece? Rohlíčky byly ohnuté všechny. 

 Po velké přestávce jsme se tedy s dětmi vypravili do 

kuchyňky, zadělali a vypracovali těsto, zatočili 

pěkné, zahnuté rohlíčky a pak už jen s napětím čekali 

a těšili se, na tu pochoutku. 

A představte si, žádný z rohlíčků, ani žádný z nás 

nebyl otrávený       

Mgr. Marie Rusová, třídní učitelka II. B 
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Žáci psali … 

IluStory: Ilustrace, která bude podněcovat vaši 

fantazii. 

 
O svobodě, jistotě, štěstí a spokojenosti 

Žena. Ve větru jí vlají rozvlněné vlasy. Ne, a ne se 

přestat cuchat. Drze rozvlněné, rozcuchané vlasy. Je 

krásná a svým způsobem dokonalá. Oči má malé, ale 

nepřehlédnutelně hluboké. Jakoby říkaly, jak jsou 

zranitelné. Její ústa jsou sice menší, ale o to 

výraznější. Její nosík je malý, nevýrazný. Její tělo se 

mění v strom. Touha po svobodě se mění ve sny o 

https://ilustory.cz/app/uploads/2021/09/motiv-ilustory-2021.jpg
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jistotě. Chce-li mít člověk jistotu, nemůže chtít i 

svobodu, protože opravdu svobodný člověk jistotu 

nemá. Pochopila (nebo přijala?) to, co jí bylo od mala 

od ostatních vštěpováno – spokojená bude ve chvíli, 

až bude mít dům, děti a muže. Muž je jistota. Muž je 

rodina. Rodina je jistota a spokojenost. 

Muž. Vlasy má ještě chlapecky kudrnaté a uši malé. 

Jeho nos i rty mají jasné rysy. Jeho oči jsou malé, 

nevýrazné. Jeho nohy a ruce jsou ale mužně svalnaté. 

Jistotu vždycky chtěl, ale co možná nejdéle ji 

oddaloval – užíval si svobody. Teď už hledá jistotu. 

Hledá strom. Strom je jistota. Strom je žena. Žena je 

jistota. Žena je rodina. Rodina je jistota a spokojenost. 

Je ale spokojenost a jistota štěstí? Nebo je štěstí 

svoboda? Je spokojený člověk opravdu šťastný? 

Dokáže být člověk, který není opravdu svobodný, 

šťastný? 

Na chvíli ano.  

Od toho jsem tady já. Anděl sedící na mraku. Už 

střílím. 

Žena a muž žili spokojeně až do smrti. 

Amálie Pospíchalová, 9. B 
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Lojza málem manželem 

Lojza jde smutně po úzké cestičce. V ruce drží svůj 

nový luk a na zádech má slavnostní plášť. Ještě ráno 

byl tak nadšený! Vždyť dnes měl svou první stráž na 

hradě Ještědu.  

Ráno se slavnostně ustrojil a koupil si za všechny své 

úspory nový luk se sadou šípů. Pyšně si vykračoval 

cestou, kterou jde nyní zpět tak skleslý. Na hradě mu 

přidělili severní věž. Pro krále by si oči vykoukal. 

Celý den sledoval každý pohyb a každý kopec na 

obzoru. Když mu končila směna, zůstal ještě půl 

hodiny na místě. Až poté sešel dolů a zašel si pro 

výplatu. Zažil však hrozné zklamání. Dostal o 

polovinu méně, než na čem se dohodli. Když se 

zeptal na důvod, bylo mu řečeno, že na stráži spal. 

Lojza zrudl. Svého místa si ale stále vážil, a tak jen 

mlčky sebral svou nízkou výplatu a odešel. 

Po cestě o všem přemýšlí. Snaží se sám sebe utěšit, 

ale moc se mu to nedaří. Když dojde do města, 

přejíždí očima po obchodech a krámcích. Pekařství U 

Slávků, kovárna U Mostu, Hospoda U Dobré nálady. 

Tady se Lojza zastaví.  

 „To je to, co potřebuju,“ říká si Lojza.  

Lojza nikdy alkohol nepil. „Ale teď je to jiné,“ říká si. 

První pivo usrkuje, druhé pije pomalu a třetí už měl 
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v sobě hned. Stejnou rychlostí vypil i čtvrté a páté. 

Nedařilo se mu spočítat peníze, a tak je dal 

hostinskému všechny. Vypotácel se z hospody na 

ulici a opíraje se o ploty vyrazil křížem krážem 

vpřed. Cesta mu radostně ubíhala až do doby, kdy 

vyšel z města. Ploty zde již nebyly a on sebou 

plesknul o zem. Radost a síla se vytratily a on jen ze 

země přejížděl očima po okolí. A najednou, co to 

nevidí, půvabná dívka na horizontu stojí. Chvíli ji 

pozoruje. Vidí jen siluetu, ale ví, že je krásná. Něco 

k ní cítí. Ano, miluje ji. Síla se mu vrací a on běží, 

skáče a výská. Párkrát narazí do stromu, nebo 

zakopne o kámen, ale to mu nevadí. Svou 

dezorientovanost si omlouvá tím, že je to láska.  

A Lojza už přibíhá ke své milované. Chce ji pohladit 

a dotknout se jí. Ale co se to děje? Zafoukal vítr a ona 

se od něj odvrací. Lojzovi se zatočila hlava. Chce mít 

oči otevřené, ale nedaří se mu to. Padá jí k nohám, 

usíná a spí. Když se probudí, objímá místo nohou 

sličné dívčiny, kmen mladé vrby. 

Jiří Bartoš, 9. C 
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Rozhovor s ředitelem školy, 

Tomášem Jůzlem 

Jako učitel jste mezi žáky velice oblíbený. Proč si 

myslíte, že tomu tak je? Asi můj vstřícnější a trochu 

humornější přístup k žákům. 

Dá se to brát i jako taková rada vašim kolegům? Co 

byste jim poradil? To ne. Spíš by měli vycítit, kdy 

být spíše přísnější, a kdy hodinu naopak odlehčit. Jinak 

žádná obecná rada není, každý z nás má jinou povahu, 

nedá se nařizovat „Buď přísný!“ nebo „Buď hodný!“. To 

člověk musí cítit a mít v sobě. Učitelem se musí člověk 

zkrátka narodit. 

Kdo byl váš učitelský vzor? To byl můj profesor na 

gymnáziu, pan Dalík. Měl mě na dějepis a byl to úžasný 

člověk. Dějepis podával neuvěřitelně vtipně – dělal 

scénky, grimasy… při jeho hodinách jsme se neustále 

smáli. To on mě přivedl k tomu, že jsem na vysoké škole 

šel studovat dějepis. 

Berete učitelství jako poslání? Beru. 

A vždycky jste chtěl být učitelem? Ne, nechtěl. 

Vyvíjelo se to postupně. Prvně jsem chtěl být policistou, 

popelářem, poté právníkem… 
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A kdybyste nepracoval ve školství? Tak asi na úřadě. 

Třeba v archivu, nebo na městském úřadě – kartografie, 

matrika. Něco spojeného se zeměpisem nebo dějepisem. 

Co si myslíte, že je největší problém českého 

školství? Momentálně covid. To je teď problém číslo 

jedna. 

A dlouhodobě? Dlouhodobě to byly finance, ale to se, 

musím říct, za poslední dva, tři roky zlepšilo. Učitelé už 

mají více peněz, a tudíž i více motivace do práce. Ale 

problém je asi autorita učitele. Už není taková, jaká 

bývala i třeba za mě, kdy jsme si učitelů opravdu vážili. 

Dnes už úctu od některých žáků necítím.  

Jaké vnímáte největší rozdíly v tom, jak to 

vypadalo, když jste studoval vy a jak to vypadá 

dnes? Dnes je vše modernější, za nás nebyly 

dataprojektory, promítací stroje byly vrchol techniky. 

Učitel 20 min. povídal a 20 min. zapisoval na tabuli, 

dnes existují nové, modernější metody. Učitel byl tehdy 

přísnější, děti hodnější. Pro děti je učitel čím dál menší 

autoritou. 

Vnímáte to jako mezigenerační rozdíl, nebo je to 

přístupem učitelů? Je to spíše přístupem. Doba i 

technika vše mění, učitelé se posunují. I na vysokých 

školách nás dnes učí učit jinak. 

Co plánujete a co měníte na škole? Snažíme se 

upravit prostředí, hlavně vnitřek školy. Na prvním 
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stupni se hodně proměnily chodby, budou polepy na 

dveřích, schody budou polepeny různými citáty nebo 

vyjmenovanými slovy. Na druhém stupni, doufám, vyjde 

zlepšení chodeb participací. V každé třídě je dataprojektor 

a učitelé mají notebooky, můžou tak mít pestřejší hodiny 

a nikam se nestěhovat. Teď se nám povedla rekonstrukce 

basketbalového hřiště, takže s venkem jsem spokojený. Do 

konce roku ještě vytvoříme výdejové okénko. Jelikož je 

hodně dětí ve družinách a nemáme třídy pro družinu, 

moc bychom si přáli, aby nám vyšla nadstavba. 

Za takových 10 let, vidíte se stále na vašem křesle? 

To ne, už když jsem nastupoval do funkce, řekl jsem, že 

to bude maximálně na dvě období. Pak by měl přijít 

někdo jiný, kdo povede školu zase jiným směrem. Nejsem 

toho názoru, že když se stanete ředitelem, měl byste jím 

vydržet až do důchodu. Je to náročná práce jak časově, 

tak psychicky a po nějaké době už člověk není tak svěží a 

dělá to jen z povinnosti a rutiny. To bych já rozhodně 

nechtěl. 

Takže se plánujete vrátit k učení? Rozhodně ano. 

Stýská se Vám po učení? Ano. I proto jsem se stal 

třídním učitelem. Ten kontakt s dětmi je to nejdůležitější, 

a to mi chybí. 

Jaké nejhorší situaci jste musel coby ředitel čelit? 

Určitě covid, ten překopal celý režim ve škole. Poté 

stížnosti rodičů žáků, těch je taky pořád dost. Učím se 
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vše postupně zvládat. Z problémů technických to byla 

určitě střecha a propadlé stropy, tím jsem si musel projít 

hned na začátku. 

Jaké stížnosti jsou nejčastější? Asi na známky 

z různých předmětů. 

Máte vůbec čas na nějaké koníčky? Čím dál méně. 

Stále hraji fotbal, i když ne tolik aktivně. Mám dva pejsky 

a těm se snažím věnovat. Velmi rád čtu. Knihy vzadu 

v učebně dějepisu jsou moje, i když jsem většinu nečetl. 

Ale těším se na ně do důchodu, až budu mít čas si je 

přečíst (úsměv).  

A máte oblíbeného autora? Oblíbené autory mám, jsou 

to hlavně dějepisní autoři, např. Kafka. Já čtu hlavně 

dějepisné knížky. 

Takže dějepisné knížky jsou ten „váš žánr“? Ano, a 

také časopisy mám moc rád. Když jdu do krámku, hned si 

koupím třeba Dějiny a současnost. 

Takže preferujete tištěnou formu než např. články 

na internetu? Určitě. Nemám rád ani online knihy, na 

knihu si musím šáhnout, musím jí i cítit. Jsem zastáncem 

tištěných knih. 

Tak chvíli o tom fotbalu. Hrál jste závodně? Ano. 

A největší fotbalový úspěch? V deváté třídě jsme byli 

ve finále turnaje Coca-Cola cup, jinak jsem hrál řekněme 
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poloprofesionálně za Speřice a za Humpolec, ale to byla 

vždy okresní nebo krajská kola. 

A teď žáky asi nejpokládanější otázka, proč fandíte 

zrovna Slavii? Je to asi proto, že můj bratr a otec jsou 

sparťané. V rodině jsme se vždy trumfovali a já chtěl být 

v opozici. A v opozici byla v té době Slavie. Tak od 

nějakých pěti, šesti let fandím Slavii. 

Co byste vzkázal žákům studujícím Hálkovku? Aby 

se snažili, co nejlépe připravit na přijímací zkoušky na 

střední školy, aby se mohli hlásit na školy, na které chtějí. 

Taky aby si základku hlavně užili, základka není jen o 

učení, ale i o kamarádských vztazích. Samozřejmě aby 

neničili žádný školní majetek (úsměv), i když lumpárny 

k tomu patří. Ale to nejdůležitější pro mě je, aby sem 

chodili rádi. 

A učitelům? De facto to samé. Aby sem chodili rádi a 

užívali si tu svou profesi. Učitel, který by si to sem chodil 

jen odsedět, nebo spíše odmluvit, není učitel, v tu chvíli 

to nemá cenu. Aby s dětmi procovali a snažili se na nich 

vidět to lepší a pracovali s jejich chybami. Aby jejich 

úkolem nebylo dávat jim pětky, ale hledat na nich to 

nejlepší. 

Děkujeme za rozhovor. 

Amálie Pospíchalová, Filip Folejtar 
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Odchovanci školy 

Kristýna Bláhová-spisovatelka 

Jak vzpomínáte na Hálkovku? Moc ráda. Hálkovka je 

rozhodně lepší než Podhrad (úsměv). Hodně vzpomínám 

na naše učitele, hlavně z druhého stupně. Měla jsem ráda 

hodiny s první i druhou paní učitelkou Havlovou, s paní 

učitelkou Svobodovou… na Hálkovku jsem chodila 

v době, kdy řediteloval pan Strnad, a ten byl taky skvělý. 

Mluvila jste o paní učitelce Svobodové, která i křtila 

Vaši 1. knihu? Ano, byla za kmotru.  

Tím se dostáváme k tomu, že jste 1. knihu vydala už 

ve třinácti letech? Ano. Bylo na tom zajímavé i to, že se 

vše povedlo „na tajňačku“. Naši to dostali až jako 

opožděný vánoční dárek. 

Jaké největší překážky jsou dnes na cestě mladé 

spisovatelky? Určitě finanční. Není jednoduché sehnat 

vydavatele. Člověk není slavný, nemá jméno, slavné 

rodiče, kontakty… dnes je vše o kontaktech. Já jsem obě 

knížky vydávala na vlastní náklady. To je výhodné v tom, 

že celá režie (např. podoba obálky, zda bude citát v předu, 

či na konci) je ve vašich rukou. Problém je taky sehnat 

sponzory. Já měla to štěstí, že mě hned od začátku 

podpořil rodinný pivovar Bernard.  Podruhé už se jich 

ozvalo více, například pan Kopic.  
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Takže jste se s tím popasovala dobře? Ano, náklady 

se mi z obou knih vrátily. Ale živit se dnes jako spisovatel 

nejde. 

 Mám Střední zdravotnickou školu v HB, předpokládala 

jsem, že půjdu na medicínu, ale uvědomila jsem si, že 

jako doktorka bych neměla čas na psaní. Proto jsem se 

rozhodla, že půjdu studovat učitelství.  

Několikrát padlo, proč nejdu na žurnalistiku. Já s dnešní 

žurnalistikou nesouzním. Nikoho nezajímá, zda píšete 

pravdu či lež, vše je podplacené. Takhle psát nechci.  

Věnovala jste tedy spisovatelství svou lékařskou 

kariéru? Vlastně ano. Už jsem měla podanou přihlášku 

na lyceum. Celý život jsem byla rozhodnutá léčit lidi. Ale 

uvědomila jsem si, že mi psaní bude chybět. Nejvíce mi 

pomohl kamarád, který mi řekl, že lékařů je mnoho, ale 

píše jen málo kdo, tak ať raději píšu.  

Co Vás na psaní nejvíce baví? Volnost. Vymýšlím, jak 

lidé vypadají, co dělají, jak se rozhodují. Je to útěk od 

reality.  

Je pro Vás psaní i formou terapie? Určitě. Když mi 

není dobře nebo jsem smutná, tak se zavřu do pokoje a 

píšu. Faktem je, že když je to naopak, nepíšu vůbec. 

Kde berete inspiraci pro postavy i samotný děj 

příběhu? Čerpám mimo jiné i z vlastních zkušeností. 
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Proč v příběhu nevyužít, když se Vám stane něco 

vtipného (úsměv). Mám živé sny, čerpám i z nich.  

Jsou pro Vás ostatní knihy inspirací? Aby člověk mohl 

psát, musí číst. Z ostatních děl si ale beru to špatné. 

Všímám si toho, co se mi nelíbí a snažím se tomu ve své 

tvorbě vyvarovat.  

Jaké knížky čtete? Mám ráda detektivky i romány. 

Čtete jako spisovatelka knihy jinak? Těžko říct. Dříve 

jsem moc nečetla. V 1. a 2. třídě jsem četla každý den z 

donucení, takže jsem potom číst přestala. Enormně jsem 

se rozečetla po vydání 1. knihy. 

Chovají se postavy ve Vašich knihách tak, jak byste 

se Vy zachovala nebo jsou to úplně cizí lidé? Jak kdy. 

Některé postavy píšu tak, aby mě štvaly a někdy do toho 

dávám trošičku sama sebe. Ale postavy jsou vždy úplně 

smyšlené. 

Vaše 2. kniha je o spisovatelce snažící se prorazit, je 

i trochu o Vás? Myslím, že ne. 

Máte v hlavě námět na další knihu? Ano, mnoho. 

Chystáte se něco vydat v blízké budoucnosti? Knihu 

ne. Nedávno jsem dostala nabídku napsat krátký článek 

do časopisu. To mě moc bavilo. Nechali mi úplně volnou 

ruku a byla bych ráda za víc takových nabídek. 
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Za jak dlouho jste knihy napsala? Tu první během 14 

dnů, kdy jsem byla nemocná. Temná tvář minulosti 

vznikla z několika příběhů spojených v průběhu pěti let. 

Co byste poradila lidem, kteří mají v hlavě příběh a 

úplně neví, co s ním nebo si s ním nejsou jisti? 

Důležité je příběh nezapomenout a nějak napsat. Ale není 

dobré chtít příběhy protlačit za každou cenu, záchvatovitě 

napsat a hned to vydat. Lepší je to nechat chvíli odležet a 

postupně se k tomu vracet. 

Svatby a katastrofy byla záchvatová knížka? Ano, ta 

byla. 

Litovala jste někdy, že jste ji vydala? To ne. Je to má 

prvotina a bylo mi 13 let, když jsem ji vydala. Jsem na ni 

hrdá. 

Co byste vzkázala učitelům a žákům na Hálkovce? 

Učitelům, ať mají trpělivost a učí pořád tak skvěle, jako si 

pamatuji. Žákům, ať jsou k učitelům vstřícní, ať učení 

nezanedbávají, protože to je potom vidět v přechodu na 

SŠ. 

Plánujete se po VŠ vrátit sem do Humpolce? Určitě 

ano. Nikdy jsem nechtěla žít ve velkém městě.  

Dokážete si tedy představit jednou učit na 

Hálkovce? Určitě. 

Tak to se budeme těšit. Děkujeme za rozhovor. 

Amálie Pospíchalová 



 23 

                  Rubrika 

Novinky ze světa mobilních telefonů: Google Pixel 

6. První telefon od Googlu s jeho vlastním čipsetem 

tensor. Telefon podal výborné výsledky v oblasti 

fotoaparátů, specialisté ze serveru DXomark si ho 

pochvalovali. Kryptoměny: Kryptoměna Squid je 

podvod. Podvodníci vydělali popularitou seriálu 75 

milionů korun.  

Volby 2021: Volby 2021 vyhrálo SPOLU těsně s ním ANO. 

Miloš Zeman: Zeman je hospitalizován od neděle 

10. října. Miloš Zeman je hospitalizovaný v ÚVN – 

Ústřední Vojenské Nemocnici. Miloš Zeman byl 

hospitalizovaný kvůli stavu, kterému se říká ascites, 

což je tekutina v dutině břišní. Bylo to kvůli 

problémům s játry. 

Štěpán Šimůnek 
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Vtipy 

Pepíček: „Dědečku moc ti děkuju za ty housle, cos mi 
dal loni k Vánocům. Byl to ten nejlepší dárek, jaký 
jsem kdy dostal!“ „Doopravdy?“ ptá se děda. 
Pepíček nadšeně přikývne: „Rozhodně! Pokaždé, 
když začnu hrát, máma mi dá dvacku, abych s tím 
zase přestal!“  
Jde maminka se svou malou dcerkou kolem 
zverimexu a dcerka říká: „Mami, já chci k 
Vánocům pejska.“ Maminka odpoví: „Ne, budeš mít 
kapra jako všichni ostatní!“  
„Pepíčku, proč jsi přišel pozdě do školy?“ ptá se paní 
učitelka.             
„Viděl jsem na ulici značku POZOR, 
ŠKOLA, ZPOMAL – tak jsem uposlechl.“  
Maminka se ptá Pepíčka, co si přeje k Vánocům: 
„Paměťovou kartu. Budu ji brát do školy, aby si 
pamatovala všechno za mě.“  

 

                          Beáta Havlová, Klára Hartmanová 
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           KŘÍŽOVKA 
 

 

 

1. Kolem 
jaké prodejny šla maminka se svou dcerk
ou (2.VTIP)  
2. 6.12. má svátek...  
3. Co se slaví 31.12.  
4. Jakou věc si přál Pepíček k Vánocům? 
(4.VTIP)  

5.   
6. Před Vánoci se slaví 4 ADVENTNÍ...  
 

Beáta Havlová, Klára Hartmanová 
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Umělci školy 

 
David Kratochvíl, 7. D 
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V příštím čísle najdete: 
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