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Ahoj, všichni! 👋 

Vítám vás u našeho školního 

Deliria, tentokrát v podobě 

lifestyle magazínu. Jestli jste 

tento výtisk otevřeli a začali číst, 

radím vám dobře, 

nepřestávejte! Možná si říkáte, 

že to určitě bude další nudné 

číslo, které bylo celé 

zcenzurováno, ale jste na omylu. 

Jsme také jen obyčejní lidé jako 

vy, víme, jak je občas život těžký. 

Proto se celá naše redakce 

intenzivně zamyslela nad tím, co 

nás, obyčejné smrtelníky, trápí 

a co nejlepšího můžeme pro vás 

napsat. 

Každý z nás určitě někdy řešil 

problém s rozbitou váhou. Také 

vám ukazuje příliš vysokou 

hodnotu, když se na ni 

postavíte? A napadlo vás někdy, 

že možná není rozbitá? Ano, je 

těžké si přiznat, že jsme přibrali, 

ale po Vánocích to tak bývá, 

proto jsme pro vás sestavili pár 

zdravých receptů a přidali 

několik jednoduchých cviků. 

Naši profesionální gurmáni 

přispěli recenzí na školní bufet. 

Životní bolístky však u problémů 

s váhou nekončí. Někdy nás 

dovede pořádně potrápit i láska. 

Také nemáte komu dát na 

Silvestra, o Valentýnu a na 

prvního máje pusu? I na to jsme 

mysleli. Vztahy jsou složitá věc 

a najít si svou polovičku je ještě 

složitější, proto jsme pro vás 

našli pár adeptů na lásku. 

Pokud není ani láska zrovna to, 

co vás trápí, je dost možné, že 

máte starosti se školou. Každý 

mladý člověk nějaký vzdělávací 

ústav navštěvuje a každého 

školní docházka občas přivádí 

k šílenství. Přesvědčíme vás, 

že skutečnost není tak zlá, 

a přineseme důkazy, že nám se 

ve škole docela líbí. 

Na závěr tu máme něco i pro ty, 

kteří se jen nudí a chtějí si 

přečíst něco zajímavého nebo se 

prostě jen pobavit. U nás 

najdete všechno: trochu sportu, 

záhady, vtípky i křížovku. 

Věřím, že se vám naše 

Delirium – lifestyle bude líbit 

a za celou redakci vám přeji 

příjemné počtení! 

V. M.
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Plavková sezóna se blíží 

Jelikož nám skončila zima 

a pomalu odkládáme kabáty 

a bundy, je na čase začít 

s přípravou na léto. Většina 

z nás chce v plavkách vypadat 

dobře, a proto je třeba shodit 

nějaké kilo, anebo naopak 

nabrat svalovou hmotu. Ať už je 

tvůj cíl jakýkoli, pohyb určitě 

není nikdy na škodu a zbývá nám 

ještě nějaký čas, než plavková 

sezóna oficiálně začne. 

Vzpomeň si tedy, co říkal 

1. leden, a pojď si s námi 

protáhnout tělo. 

Připomeňme si nejčastější mýty, 

které o zdravém životním stylu 

a cvičení kolují, řekněme si tipy, 

jak co nejdéle u cvičení vydržet.  

 

 

 

 

Paní učitelka Vacíková poradí 

nejúčinnější cviky pro báječnou 

postavu, se kterými pravidelně 

bojují děvčata při hodinách 

tělocviku. 

  

M. H.

M. H.
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Jaké jsou nejčastější mýty, se 

kterými se lidé zajímající se 

o zdravý životní styl setkávají? 

 Zákaz jídla po šesté 

večerní? 🍩  

- Naše tělo neví, kolik je právě 

hodin a kdy se chystáme ke 

spánku. Pokud máš hlad, dej si 

lehkou svačinku a rozhodně to 

není důvod pro výčitky svědomí. 

 Pokud toužíš zhubnout, 

musíš dělat cardio! Anebo 

ne? 

- K hubnutí je nejdůležitější 

kalorický deficit, tedy větší 

energetický výdej než příjem. 

Ano, běhání na páse či skákání 

nám pomůže kalorický deficit 

prohloubit, ale při formování 

postavy je důležitá strava, proto 

se nech inspirovat zdravými 

recepty na dalších stranách. 

 Malé porce a jíst každé tři 

hodiny! 

- Řekněme to jednoduše. Pro 

ztrátu hmotnosti je důležitý 

celkový součet kalorií, proto 

hlídání frekvence jídla či 

velikosti porcí je věc, na kterou 

můžeš rovnou zapomenout. 🍏 

Malé rady pro lepší výsledky:  

 Chceš zhubnout? Zpevnit 

se? Zkus to konkrétněji, 

nastav si přesná čísla, čeho 

chceš dosáhnout a zapisuj si 

své pokroky. 

 Cíle si dej reálné, pokud 

chceš zhubnout 3 kg za 

týden, výsledek se nejspíše 

nedostaví, přijde zklamání 

a motivace pokračovat 

pomalu zmizí. 

 Jak už bylo řečeno, strava je 

velmi důležitá, proto je 

dobré si najít pomocníka, 

který ti bude přesně 

ukazovat, kde ve stravě 

děláš chyby. Řeč je 

o aplikacích, které najdeš 

zdarma na internetu. 

(např. Kalorické tabulky). 

 Poohlédni se po 

kamarádovi, který má 

podobný cíl, společně se 

budete podporovat a sdílet 

své úspěchy. Ve dvou se to 

přece lépe táhne. 👫  

 A rada na závěr? Choď 

pravidelně na hodiny 

tělocviku. 😊  
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Cviky 💪 💪 💪 

A jaké jsou slibované cviky, které doporučila paní učitelka Vacíková? 

Můžeš si je zacvičit v pohodlí domova, není k tomu potřeba žádná 

činka ani návštěva posilovny.  

 S. R. a E. S.   
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Zdravý jídelníček na celý 
den 

Nenechávejte vše na poslední 
chvíli a připravte se včas na léto! 
😵 😵 😵 😵 😵 😵  
Vylaďte se s pomocí našich 
nutričních poradkyň. 
1. SNÍDANĚ  
Pohankové lívanečky 
s borůvkovou omáčkou 

Pod pojmem lívanečky si nejspíš 
nic zdravého nepředstavíte. 
Avšak tento recept vám dokáže 
pravý opak a navíc jeho příprava 
nezabere ani dvacet minut.  

Nejprve ve středně velké míse 
smícháme hrnek mléka spolu 
s půlkou rozmačkaného zralého 
banánu, který v tomto receptu 
poslouží jako náhražka vajec 
a cukru, přidáme hrnek a půl 
pohankové mouky spolu 
s čajovou lžičkou prášku do 
pečiva, promícháme a hotové 
těsto necháme pár minut 
odležet. 

Zatímco budeme lívanečky 
smažit na pánvi potřené 
kokosovým olejem, připravíme 
si borůvkovou omáčku. Na tu 
budeme potřebovat hrnek 
zmražených borůvek, které 
rozehřejeme v hrnci a následně 

zalijeme půl hrnkem mléka 
smíchaného s polévkovou lžící 
škrobu. Nakonec dle chuti 
osladíme medem. 

Hotové lívanečky potřeme bílým 
jogurtem a přelijeme 
borůvkovou omáčkou.  👅 

 

2. OBĚD 
Fazolovo-čočková polévka 

I když se obecně polévky 
nepovažují za hlavní chod, tato 
polévka vás dokáže zasytit na 
několik hodin a je plná bílkovin. 

Nezapomínejte 

na pitný režim! 
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Na základ polévky si připravíme 
jeden stroužek česneku, menší 
cibuli, mrkev a pár brambor 
nakrájených na kostičky, které 
orestujeme na oleji. Přidáme 
hrnek černé čočky, směs 
zalijeme konzervou drcených 
rajčat a dvěma litry vody. 
Povaříme asi dvacet minut a na 
závěr přidáme konzervu 
červených a bílých fazolí, 
dochutíme solí, pepřem, 
sušenou bazalkou a zahustíme 
jíškou. 

3. SVAČINA  
Zelené smoothie 

Smoothie lze v češtině nazvat 
koktejl ze zeleniny a ovoce. 
Takzvaná „zelená smoothie“ 
jsou pro naše tělo 
nejvhodnějším zdrojem 
získávání energie a zároveň nás 
dokáží zasytit až do večeře. 

Na jednu porci použijeme jednu 
třetinu zralého manga, půlku 
banánu, hrst baby špenátu, 
polévkovou lžíci chia semínek 
a sklenici vody. Vše pečlivě 
rozmixujeme a podáváme. 

4.  VEČEŘE 
 Avokádový toast 

Avokádo je ideálním zdrojem 
zdravých tuků, které naše tělo  

potřebuje a po kterých 
netloustne, konzumujeme-li 
je v přiměřeném množství. 

Nejprve si v topinkovači 
opečeme jeden větší plátek 
celozrnného toustového chleba 
a zároveň si nachystáme 
avokádovou pomazánku. Zralé 
avokádo rozmačkáme vidličkou, 
dochutíme solí, pepřem, 
trochou chilli a vše namažeme 
na opečený chléb. 

Na talíř připravíme pár listů 
baby špenátu, sušená rajčata, 
volské oko a posypeme černým 
sezamem. 

K. D. 

 

Chia 
semínka mi 
dělají moc 

dobře! 
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U nás v bufetu 

Jsme od přírody gurmáni, a proto 

jsme se rozhodli, že vám naše 

zkušenosti s dobrým jídlem 

předáme, a to prostřednictvím 

recenzí na různé restaurace, 

fastfoody a bufety. Dnes jsme si pro 

vás vybrali ŠKOLNÍ BUFET NA 

OBCHODNÍ AKADEMII V ČESKÝCH 

BUDĚJOVICÍCH.  

Zmíněný bufet se nachází v přízemí 

OA, ve staré školní budově. Už 

přede dveřmi do samotného bufetu 

jsme cítili vůni párků. Po příchodu 

jsme sice chvíli čekali, než na nás 

přijde řada, protože jsme nebyli 

očividně jediní hladoví a zvědaví, 

ale čekání se nám bohatě vyplatilo. 

Bufet nabídl obrovský sortiment 

dobrot. Bylo tam snad vše počínaje 

sladkostmi, přes pečivo, mléčné 

výrobky až po široký výběr nápojů. 

Nejprve jsme museli ochutnat 

všude vonící párek v rohlíku, který 

tu šel rychle na odbyt. A není divu. 

Byl to opravdu velkolepý kulinářský 

zážitek. Rohlík byl křupavý, tudíž 

velice chutný. Párek obsahoval 

minimálně  devadesát procent 

masa! Dále jsme zkusili sušenku 

3bit a Tatranku. Jako velcí milovníci 

sladkého jsme byli opět mile 

potěšeni. Pokud bychom se však 

tímto stylem chtěli stravovat každý 

den, určitě by nebylo radno 

ukazovat se v létě v plavkách. Proto 

jsme museli zkusit i něco 

zdravějšího, a to celozrnný rohlík, 

který byl na náš vkus trošku tvrdý, 

ale sníst se dal. Dále jsme si dopřáli 

jablko. Bylo krásně sladké a voňavé. 

Nakonec jsme ochutnali ledovou 

kávu, a to byla ta nejlepší volba, 

která udělala za dnešní návštěvou 

bufetu skvělou tečku. 

Jelikož většina našich čtenářů jsou 

studenti, určitě je zajímají i ceny. 

Můžeme všechny uklidnit. Cenová 

kategorie tohoto bufetu patří k těm 

nižším. Ceny jsou přijatelné, 

a hlavně: gurmánský zážitek 

za to stojí! 😋 

A kdo nám všechny dobroty 

prodal? Milý pán, kterému se 

přezdívá Bufman. Jak se říká, 

podnik nedělá jen dobré jídlo či pití, 

ale i příjemná obsluha. To je 

skutečnost, kterou navštívený 

bufet splňuje na jedničku! 

Celkový dojem z naší návštěvy je 

tedy víc než výborný. 

Šlo o neopakovatelný zážitek. 

Proto doufáme, že i vy budete mít 

možnost tento školní bufet brzy 

navštívit.  Dobrou chuť a krásný 

den! 

K. P. 

 

M. H.
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Chceš mě? Chci Tě! 😚 

Evžen 

18letý sympaťák hledá 

sympatickou slečnu. 

Hledám touto cestou milou dívku 

(na věku nezáleží) pro vážný vztah. 

Jsem, alespoň doufám, bezdětný, 

středně vysoké postavy, mám 

hnědé vlasy a nosím brýle. Chodím 

do 3. ročníku prestižní OA v ČB, 

brigádničím jako pokladní v KFC a 

zabývám se poradenstvím 

v energiích. Má nastávající by měla 

být dívka, více není třeba. 

 

 

 

 

 

 

Michaela 

Náctiletá nezbednice hledá 

povyražení! 

Ahoj, jmenuji se Míša, je mi 17 

let a ráda bych si našla 

pohledného, svalnatého 

milence, pokud možno 

negroidní rasy. Vážný vztah 

nehledám, jde mi jen a pouze 

o intimnosti. Jsem brunetka 

nižšího vzrůstu a sportovní 

postavy. Tak neváhej 

a napiš! 

H. K. a E. D.  
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7 důvodů proč být na OA 

Důvody k přihlášení se na naši 

školu jsou různé. Někteří neví, 

kam jít, jiní zase mají rádi 

matematiku anebo si myslí, že 

po absolvování obchodní 

akademie budou mít dobrou 

práci a spoustu peněz. Ať už byl 

náš důvod jakýkoliv, jsme tu. 

Proto bychom vám rádi ukázali, 

že se nám tady docela líbí. 

Maturitní plesy  

Jedna ze skvělých věcí jsou 

školní maturitní plesy! Tato 

„školní“ akce vás spojuje nejen 

se spolužáky z vaší třídy, ale 

i  se  žáky ze tříd ostatních, 

a dokonce i s učiteli. Na 

maturitním plese určitě nikdy 

nebudete tancovat sami. Snad 

na každém plese jsem viděla 

tancovat velké skupiny lidí 

složené z prváků, druháků, 

třeťáků, čtvrťáků i učitelů! Je to 

možná jen jeden večer, ale to 

obrovské množství vzpomínek 

a fotek co vám zůstane! 

Wi-Fi 

Další z výhod naší školy je Wi-Fi. 

Jak už jsme zjistili minulý rok, 

Wi-Fi stále není samozřejmostí 

všude. Dokonce vím i o školách, 

které ji pro své žáky vůbec 

nemají. Proto buďme rádi, že 

i když nemáme mobilní data, 

můžeme si najít rychle před 

hodinou slovíčka, která 

neznáme, nebo jiné věci, co se 

určitě budou hodit. 

Majáles 

Hledáte zábavu? Ano, i tu u nás 

občas najdete, a to minimálně 

jednou za rok! Jedná se o akci 

s názvem Majáles. A co to je? 

Majáles je květnová událost, 

kterou mají celou v rukách žáci 

z druhých ročníků a která 

promění sedm obyčejných 

květnových dnů na týden plný 

zábavy, kulturních zážitků 

a soutěží. V soutěžích se musí 

celá škola spojit, abychom 

získali co nejvíce bodů pro 

našeho krále. Týden plný 

různých aktivit ukončí zábavný 

tematický průvod a pestrý 

večerní program. 

Školní výlety 

Víte, co je na naší škole 

zajímavé, naučné a zároveň 

velmi zábavné? Správně! Není 

to nic jiného než školní kurzy 

a výlety. Ať už je to sportovní 
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kurz, jako je lyžák, nebo naučný 

výlet například do Anglie nebo 

Švýcarska, vždy se jedná o akci, 

kterou si stoprocentně velmi 

užijete! Nejen že si zasportujete 

nebo poznáte nový stát a jeho 

zvyky a památky, ale užijete si 

nezapomenutelný týden se 

svými spolužáky a spoustu 

zábavy! Pokud jde o sportovní 

kurzy, velkou výhodou naší školy 

je, že máme každý rok jeden 

kurz. V prváku lyžák, ve druháku 

cyklistický výcvik a ve třeťáku se 

jezdí na vodu. A věřte mi, že se 

určitě nevyplatí o nějaký z nich 

přijít, protože tolik zábavy se 

spolužáky v jednom týdnu 

nezažijete nikde jinde za celé 

čtyři roky! 🚗 

Bufet🍭 

Určitě s námi budete souhlasit, 

že mít školní bufet se prostě 

patří. Dobře, někdy se jeho ceny 

mohou zdát trošičku 

přemrštěné, ale není nic 

lepšího, než si po vysilující 

hodně matematiky doběhnout 

pro něco sladkého. Nebo 

slaného. Nebo pro ovoce. Pro 

párek v rohlíku. Zkrátka, každý 

si zde vybere to své! 

Školní knihovna  

Možná se to zdá jako maličkost, 

ale opak je pravdou. Ve školní 

knihovně, kde si můžete půjčit 

spousty zajímavých knížek, se 

také nacházejí všechny knížky, 

které potřebujeme k maturitě. 

A to rovnou v několika výtiscích. 

Tudíž žádné zamlouvání 

v městských knihovnách, stačí 

o velké přestávce vyšlápnout 

schody a můžete si zadarmo 

půjčit, co potřebujete. 

Počítačové učebny💻  

Jak už jste určitě zaregistrovali, 

naše škola se může chlubit hned 

šesti počítačovými učebnami. 

Čtyři slouží hlavně k výuce IKT, 

PEKu a ATE. My ale chceme 

vyzdvihnout třídy číslo 44 a 42, 

které slouží jako učebny 

jazykové. Jsou v nich funkční 

sluchátka, která může učitel 

propojit s jinými počítači, 

a i když se vám někdy potí uši, 

můžete se skvěle zdokonalovat 

v cizích jazycích. A to podle nás 

jen tak nějaká škola nemá.  

V. M. a S. F. 

 

M. H.
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Zeptali jsme se za vás 

Zajímalo nás, jaký názor mají studenti naší školy na pozdní příchody. 

Neváhali jsme a některých z nich jsme se zeptali.  

Dojíždíš? Odkud? 🚌 

Lucka (1. B): Ne. 
David (2. C): Ne. 
Stáňa (3. AL): Ano, z Prachatic. 
Evča (4. AL): Ano, z Třeboně. 
 
Proč chodíš pozdě? 
Lucka (1. B): Svádí mě chuť postele. 

💤 
David (2. B): No, to je dobrá otázka, 
podle mě není možné, abych někdy 

přišel včas 🕛, jelikož jakmile 
začnu dřív vstávat, chodím ještě 
později, takže je nemožné, abych 
přišel včas. 
Stáňa (3. AL): Protože dojíždím 
a autobus má většinou zpoždění 

anebo se mi nechce vstávat. 🙅♀️️ 
Evča (4. AL): Každé ráno chodím do 
McDonaldu na snídaně a udržuji si 

tím svou linii. 🍔 🍟 
 

Jak často chodíš pozdě? ∞ 

Lucka (1. B): Dvakrát až třikrát do 
týdne. 
David (2. C): Přibližně tak pětkrát 
týdně, víckrát ne. 
Stáňa (3. AL): Jednou týdně. 
Evča (4. AL): Každý všední den. 
 
Co si myslíš o tom, že za 3 pozdní 
příchody je napomenutí třídního 

učitele? ⏳ 

Lucka (1. B): To je úplná blbost, dala 
bych to tak za sedm pozdních 
příchodů. 
David (2. C): O tom jsem nevěděl, 
to je pro mě novinka. 
Stáňa (3. AL): Nebudu se raději 
vyjadřovat. 
Evča (4. AL): O tom nic nevím, 
pozdních příchodů mám dost, ale 
napomenutí žádné. 
 
Když víte, že jdete pozdě, chvátáte?  

Lucka (1. B): Ne.   ⌚️ 
David (2. C): No, to nemá moc 
smysl, mě vždycky zdrží přechod 
tady před školou. 
Stáňa (3. AL): Ne. 
Evča (4. AL): Ne, jedině kdybych 
nestíhala těch první 15 minut 
hodiny, pak už se počítá absence. 
 
Máš nějakou zajímavou ranní 
historku?  
Stáňa (3. AL): Autobusák mě 
vyhodil z busu, protože jsem mu 

chtěla zaplatit dvoustovkou. 💲 
Evča (4. AL): Tak třeba dneska jsem 
přišla pozdě, protože jsem se chtěla 
rozjet na trojku, a to nejde. Pak 
jsem po cestě potkala policii, tak 
jsem jela pomaleji, a pak jsem 

nemohla najít parkovací místo. ⛔️  
 
L. R. a M. L.



Osobní zkušenosti 
 

12 

A proč chodíme pozdě my? 

Hodně lidí se diví, proč chodíme 

pozdě, když bydlíme pouhou 

čtvrthodinku od školy. A právě 

v tom je ten průšvih, čím blíž 

bydlíme, tím později chodíme. 

Probuzení není problém, 

nejtěžší je opustit postel. Obě se 

shodneme, že ani čtyři budíky 

nemají sílu nás z peřin dostat. 

Když už se vymaníme ze spárů 

postele, podíváme se do 

zrcadla, lekneme se a tím 

nastává náš další problém. Co 

kdybychom po cestě potkaly 

svou osudovou lásku? Pokud 

nebudeme zářit tunou make-

upu na dálku, tak si nás asi těžko 

všimne. Být připravena na lásku 

vezme hodně času.

Konečně vycházíme z domu. 

Bohužel právě teď jsme 

v nejhorší situaci. Absolutně 

nestíháme. V podpatcích se 

neběhá, ale když musíš, tak 

musíš... Přestože do sprintu 

vkládáme všechny své síly, je to 

marné. Hodný pan řidič nám 

s úsměvem zavírá dveře před 

nosem. A pak máme být ve škole 

včas! 😊 

Proto doufáme, že už nás 

chápete! 

L. R. a M. L. 

M. H.
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Hlášky 📣 

 

„Každý den se kouknu do 

zrcadla a řeknu si: „Ty bláho, 

Jirko, ty jsi ale pěknej.“ 

 

Paní učitelka Boxanová: „Dáme si 

rande se statistikou!“ 

Dominik: „Ach jo, já myslel, že 

s vámi.“ 

P. Boxanová: „Možná v příštím 

životě.“ 

Dominik: „Tak to budu muset 

zemřít mladej…“ 

 

Paní učitelka Boxanová: „Ty máš ale 

hezké pantofle.“ 

*Majda se usmála: „Děkujuuu!“ 

P. Boxanová: „Jéé, to je poprvé, kdy ji 

vidím se usmívat při statistice.“ 

 

„Peťo, víš, co je vedle 

mandlí v krku?“  

Peťa: „Slinivka břišní?“ 

 

„Víte, jaké je hlavní 

město Jeruzaléma?“ 

„No přece Betlém, ne?“ 

 

Klárka: „Tien! Zdravě 

žijem, jen biopsy 

žerem!“ 

 

Pan učitel Pánek: „No tak Kubi, musíš 

tu Klárku nějak oslnit!“ 

Honza se svůdně podíval na Klárku 

a řekl: „To už jsem přece dávno 

udělal.“ 

P. Pánek: „Tak to jí stačí fakt málo.“ 

Klárka: „……“ 
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Pan učitel Novák: „Já vím, 

že byste radši měli 

nějakého hezkého učitele 

matiky s dlouhými vlasy 

a hubeného jako Ježíš.“  

 

Klárka: „Pane učiteli, dneska je 

den vzdělanosti!“ 

Pan učitel Pánek: „Pff, to se 

vás netýká!“ 

 

Evžen: „Pane učiteli mohu 

vám vysvětlit, proč mám 

z testu za 5? Nefungoval mi 

totiž kalkulační přístroj.“ 

 

*Filip se otočil na svého 

spolužáka a povídá: „Sakra, už 

toho mám dost! Víš vůbec, co 

je to zubní kartáček? 

Paní učitelka Michalová: 

„Filipe, já tě slyším!“ 

 

Majda: „Paní učitelko, můžete 

dát domácí úkol dítěti, který 

domov nemá? Co kdyby žilo 

třeba na nádraží, v tom případě 

by dostalo nádražní úkol? 

 

*Zadání anglického testu* 

Přeložte: Ráda chodím do parků. 

Tien: „I like going to the sausages.“ 

(Ráda chodím do párků.) 

Tien: „Ty jsi fakt případ!“ 

Evžen: „No nevím, kdo tu 

je případ, který mi 

olajkoval všechny fotky 

na fejsu!“ 

*V hodině dějepisu, při které 

jsme probírali Čínu* 

Paní učitelka Machová: „Tak 

kde jsme minule skončili, u 

šikmookých?“ 

Tien: „…….“ 

 

H. N. N.
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Oči 👀 

Škola. Tam to všechno začalo. Naše 

škola byla jako každá jiná. Velká 

budova, ve které se připravovala 

nová generace na budoucnost. 

Každý den stejný. Stejní studenti, 

stejní učitelé, stejné třídy, 

předměty, délky hodin, chodby, 

dveře, okna, stoly, židle. Mnoha 

studentům, včetně mé maličkosti, 

dny začaly po nějaké době splývat. 

Všichni jsme byli v zajetí stejné 

studijní rutiny. Žádné překvapení, 

žádné novinky, možná občas nějaký 

nový pokrm v bufetu. Tedy alespoň 

to si všichni mysleli, než přišly oči. 

Po celé budově naší školy se 

z ničeho nic začaly objevovat ty 

zatracené oči. Na plakátech, 

stěnách, obrazech, hodinách. Byly 

všude. Největší překvapení pro mě 

bylo, že nikdo z mých spolužáků 

z nich nebyl nervózní. Všichni je 

brali jako senzaci. Začali je fotit, 

snažili se zjistit, jestli je tam někdo 

dal, nebo jestli to snad udělala 

samotná budova školy, která se 

chtěla dívat na své mladé 

obyvatele. Všichni je ale vnímali 

pozitivně jako zpestření našeho 

každodenního života. Já však 

věděla, že se děje něco zlého. 

Ty oči jako by se dívaly přímo na 

mě, jako by po mě něco chtěly. 

Nemohla jsem se před nimi nikam 

schovat. Všude si mě našly. 

Nejdříve jsem je viděla jen ve škole, 

jako všichni ostatní, pak doma a teď 

už je vidím všude. V kavárnách, 

v kině, v autobuse. Pořád mě 

pozorují. Když jsem se zeptala svých 

spolužáků, jestli ty oči viděli i mimo 

školu, dozvěděla jsem se, že od té 

doby, co náhle a z nevysvětlitelných 

důvodů zmizely ze školy, neviděli je 

už nikde. Nejdříve jsem nechápala. 

Oči jsou pořád ve škole, jsou přece 

všude. Nikdo jiný je prý ale nevidí. 

Raději jsem se už nikoho na nic 

neptala, nechtěla jsem vypadat 

jako blázen. 

Dny jdou dál, oči mě stále pozorují, 

i nyní když píšu. Pozoruje mě oko, 

které se mi předevčírem objevilo na 

ruce. To je tenhle měsíc už druhé, 

co najednou vyrašilo na mém těle. 

Nemůžu spát, oči se dívají. Nemám 

už energii ani vsát z postele. Jako by 

ze mě jejich pohled vysával život. 

Tohle je konec. Vím, že sebe už 

nezachráním. Proto vás varuji před 

očima. Doufejte, že se ve vaší škole 

nikdy neobjeví. A jestli ano, tak 

pamatujte, že vás vždy vidí. 

M. H. 
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Věřte, nevěřte 🙏 

Právě teď vám odtajníme jeden 
z nezveřejněných scénářů ke 
kultovnímu seriálu VĚŘTE, 
NEVĚŘTE. 

Žijeme ve světě, kde existuje reálné 
i zdánlivě nemožné, kdy skutečnost 
na sebe bere podobu iluze a kde 
jsou některé věci nevysvětlitelné. 
Dokážete odlišit pravdu 
od smyšlenky? Vyzkoušejte se, 
přečtěte si následující příběh 
a VĚŘTE, NEVĚŘTE. 

Naše krásné město České 
Budějovice je opředeno řadou 
záhad. O jednom takovém 
tajemství si dnes povíme. Na 
začátku 20. století se budovaly 
podzemní chodby pro případ 
ochrany občanů před různými 
pohromami. Tyto chodby nejsou 
dnes již zpřístupněny veřejnosti, 
jelikož některé byly zazděny nebo 
poškozeny stavebními pracemi. Ve 
sklepích naší školy se ovšem 
nachází vstup do těchto tajných 
chodeb, o kterém jste jistě 
neslyšeli. 

Minulý rok, v krásný jarní čas, 
ukončil pracovní poměr náš školník. 
Blížil se den výplat. Školník si však 
nevyzvedl svou odměnu. Po této 
události se o něj začaly zajímat 
místní policejní sbory. V již 
zmíněných chodbách našli před 
zavalenou částí boty. Tvar a stáří 

bot z 60. let byly jasným důkazem 
toho, že boty patřily školníkovi. Po 
měsíci přišlo vyrozumění od Policie: 
„Školník nenalezen. Pro nedostatek 
důkazů pátrání ukončeno.“ Žáci 
však měli určité pochybnosti 
o průběhu policejního vyšetřování. 
Rozhodili sítě. Prošli křížem krážem 
celé blízké i vzdálené okolí, někteří 
spolužáci pátrali i mimo České 
Budějovice, dostali se až do Košic 
v okrese Tábor. Výsledek byl 
nulový.  

Na našeho školníka jsme po čase 
zapomněli. Avšak při letošních 
bujarých oslavách maturitního 
plesu 4. AL přišlo rozuzlení celého 
případu. U baru seděl postarší muž, 
byl společensky unavený. „Našli 
jsme školníka, opravdu je to on,“ 
ozval se překvapený výkřik z úst 
jednoho, také možná trochu 
společensky unaveného, hosta. 
Muž na baru se skutečně 
neuvěřitelně podobal našemu 
zmizelému školníkovi. Chyběly mu 
jen jeho oblíbené lakýrky z 60. let. 

Že se tenhle příběh nemohl stát? 

VĚŘTE, NEVĚŘTE. A VĚŘTE, že 

nejlepší den v týdnu je pátek! 

D. B. a A. F.

M. H.
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Školní horoskop pro tento měsíc 

Vodnář (21.1. – 20.2.) 

Milí Vodnáři, toto období pro vás bude 

radostné, hlavně co se týká porozumění 

vaší duši i vašim potřebám. Ohledně 

školy jste usnuli, jak se říká, na 

vavřínech. To se ovšem brzy změní, 

jakmile se vrátíte zpátky do reality. 

Nelamte si hlavu se vztahem, ten pravý 

na vás ještě chvíli počká.  

Ryby (21.2. – 20.3.) 

Následující dny budou obdobím 

splněných přání. Podaří se vám 

zrealizovat všechno, na co jste se dosud 

neodvážili ani pomyslet. Ničeho se 

nebojte a tvořte. Postarejte se o to, aby 

vaše tělo mělo dostatek spánku, jelikož 

budete potřebovat ve škole spoustu 

energie. Po finanční stránce byste měli 

začít šetřit. Postačí však koupit u pana 

Bufmana o jeden párek denně méně, 

konec měsíce by pak nemusel být úplně 

marný. 

Beran (21.3. – 20.4.)  

Velice snadno podléháte emocím, ať už 

kladným nebo záporným. Zkuste věci 

řešit v klidu a s nadhledem, všechno 

potom půjde mnohem snáz. Pozor! 

Někdo z vašeho nejbližšího okolí se do 

vás zamiluje a bude vám to dávat dost 

najevo. Finančně to s vámi jde teď 

z kopce. Začněte šetřit!  

 

Býk (21.4. – 20.5.) 

Čekejte značné zlepšení ve škole, vaše 

úsilí učit se o prázdninách nebylo 

marné. Výsledky brzy přijdou. Hůře se 

nyní budete soustředit na práci, milí 

Býčci. Zkuste změnit taktiku a dělat 

vždy jen jednu věc. Odbíhání od 

činností vám krade potřebný čas. 

Březnové jarní počasí přímo vybízí 

k prožívání společného času s rodinou. 

Blíženci (21.5. – 20.6.) 

Nadcházející období není nejvhodnější, 

abyste se zavřeli doma. Naopak by vám 

udělala dobře společnost, kde se 

můžete pobavit a získat nové přátele. Je 

čas vyrazit o víkendu mezi lidi. Ve škole 

jste dřeli dost, tak si nyní odpočiňte. 

Erotika bude ve vzduchu ve všech 

situacích a vy se budete muset se ctí 

vypořádat se vším, co se bude kolem 

dít. 

Rak (21.6. – 20.7.) 

Nyní se raději nepouštějte do velkých 

úkolů, protože by nemusely dopadnout 

dobře. Jste hodně vyčerpaní, počkejte 

si až na závěr měsíce. Přestaňte 

prokrastinovat, sepište si seznam věcí, 

co udělat. Uvidíte, že vše pak půjde 

lépe. Pokud se dnes budete ze široka 

usmívat na vaše okolí, může se stát, že 

se vám pár úsměvů také vrátí zpět.
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Lev (21.7. – 20.8.) 

Milí Lvíčci, šetřete! Upusťte od nápadu 

strávit víkend v Alpách. Doma si také 

odpočinete. Škola vám půjde od ruky, 

z výsledků budete mít radost vy a též 

vaši rodiče. Ovšem svou upřímnost 

hoďte za hlavu, mohli byste totiž 

někoho pěkně vytočit.  

Panna (1.8. – 20.9.) 

Jste bystří a prozíraví. Pokud máte 

nějaké problémy, hravě přijdete na 

jejich řešení, a proto je nakonec 

vezmete jako další výzvy pro váš růst. 

Jestli si z vás bude někdo dělat legraci, 

zkuste to přehlédnout nebo též 

odpovědět vtipem. Pravidelně si 

dopřávejte horkou vanu a občas si 

odpočiňte od školy. 

Váhy (21.9. – 20.10.) 

Budete se možná trochu skrývat před 

světem. Nicméně byste to neměli 

přehánět, protože někdo z něj by stál za 

to. Začátek období pro vás bude 

opravdu slibný, horší to bude v jeho 

závěru. Problémy vás budou provázet, 

ale vy si s nimi dokážete nakonec hravě 

poradit. Ve škole přijdou dobré 

výsledky, které jsou zásluhou dlouhého 

učení po večerech. 

 

Štír (21.10. – 20.11.) 

Milí Štíři, kreativní nápady budou do 

vaší mysli přicházet téměř samovolně. 

Jen je potřeba je bez obav realizovat. 

Musíte je ale pořádně promyslet. Vaše 

myšlenky se vám podaří uspořádat 

a těžké úkoly vezmete jako výzvu. Tato 

strategie se vám vyplatí. Brzy se objeví 

ve škole nový nápadník/nice, který/á 

vás zajisté upoutá. 

Střelec (21.11. – 20. 12.) 

Nejste ze svého života nyní úplně 

nadšení, budete muset tedy přemýšlet 

o změnách. Ty budou velmi důležité 

pro váš další naplněný a spokojený 

život. Jste společenští a potřebujete 

stejně laděný protějšek. Potkáte ho 

někde, kde to žije a je zábava. Vezměte 

s sebou Blížence. Čeká vás doba, kdy 

budete opravdu plní energie a do práce 

se vrhnete po hlavě. 

Kozoroh (21.12. – 20.1.) 

Mohli byste narazit na něco velmi 

zajímavého, co vám vstoupí do života 

a velmi nadšeně se to v něm usadí. Vy 

tak dostanete možnost poznat docela 

jiné rozměry, které vám zatím zůstaly 

utajeny. Užívejte si všeho, co se nabízí, 

a bude vám dobře. Vzájemná fyzická 

přitažlivost s protějškem funguje na 

výbornou, ostatní problémy se nakonec 

vyřeší. Ideální čas najít si partnera/ku.  

H. V.
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Živá reportáž z hodiny 
TEV 3. ročníků 

Tělesná výchova chlapců třetích 
ročníků bývá velmi zajímavá a až 
podivuhodně klidná. Pan učitel 
Zach se drží svých pravidel a patří 
mezi uznávané autority. Přesto se 
najdou studenti, kteří ho rádi 
popichují, i když pak většinou 
přichází trest. 

Každá hodina tělesné výchovy 
začíná nástupem a rozběháním. Ani 
tato dnešní hodina není výjimkou. 
Pan učitel hlásí: „Jdeme hrát 
volejbal.“ Vysvětluje pravidla. 
Někteří studenti se okamžitě 
ozývají a vznášejí vůči pravidlům 
menší či větší stížnosti. 

Jeden student právě teď kopne do 
míče, který letí těsně kolem mě 
a bolestivě trefuje mého 
spoluhráče. Rána by se dalo 
přirovnat k výstřelu děla. Pan učitel 
pozastavuje hru a ptá se 
nakopnutého studenta, jestli je 
všechno v pořádku. Student jenom 
hlavou signalizuje souhlas, nejspíš 
nemůže mluvit. Učitel si povolává 
na kobereček žáka, který kopl do 
míče, aby mu důrazně vysvětlil, 
v čem došlo k porušení pravidel. 
Něco si říkají, ale nerozumím ani 
slovo. Napětí se dá krájet, dokonce 
je i cítit ve vzduchu. Najednou 
slyším, jak zaznívají slova 
stanovující trest: „Padesát kliků 
a padesát sklapovaček.“ 

Vzápětí se pět studentů pošklebuje 
potrestanému nebožákovi. Ale pan 
učitel si toho všímá a dává jim 
stejný trest, protože pošklebování 
se není fér. My ostatní 
pokračujeme ve hře. 

„Trest je přijatelný. Já rád lehce 
popichuji učitele na každé hodině. 
Většinou si vše vyříkáme a trest 
přichází až po druhém napomenutí. 
Ale radši už bych přestal, aby mi 
učitel nepřidal něco navíc,“ 
získávám informaci od 
potrestaného studenta. 

Trest odpykán a učitel se ptá: 
„Stačilo chlapci?“ Jeden student 
sarkasticky reaguje, že ne. A už to 
jede, učitel ztrácí nervy a vydává 
pokyn, abychom skončili 
s volejbalem a šli všichni okamžitě 
běhat. Začínáme. Pozor, učitel si 
vybírá pět studentů a nařizuje jim, 
aby posilovali, a my ostatní 
pokračujeme v běhu. „Konec 
posilování, zařaďte se zpátky a jde 
dalších pět,“ pokračuje v péči 
o fyzickou kondici svých žáků učitel. 
Nejspíš to bude trvat až dokonce 
hodiny. A opravdu. Všechny 
osvobozuje až líbezný zvuk zvonku 
hlásící začátek přestávky. 

Všichni odcházíme zničeni a teprve 
doma poznáváme následky. 
Nemůžeme dělat vůbec nic. Cítíme 
se jako živoucí mrtvoly. 

S. K. 
Poznámka: Podobnost se skutečnými 
osobami je čistě náhodná! 
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P. V. a D. D.
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Nudíš se? Lušti!

Ale ne při hodině pod lavicí! Riskuješ totiž, že ti bude tento skvělý 

výtisk zabaven! Vyškrtej křestní jména a ze zbylých písmen získáš 

tajenku. Pokud je úkol nad tvoje síly, řešení nalezneš v závěru příběhu 

„VĚŘTE, NEVĚŘTE“. 

A. H. 
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