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B.Čtyři města, pět dní 
a nespočet zážitků

T oto je jeden způsob, jak nazvat zájezd, 

který se konal od 15. do 19. dubna tohoto 

roku. Parta nadšenců ze školy se rozhodla vyjet 

spolu s učiteli na dobrodružnou jízdu Evropou 

a myslím, že si to všichni užili! Já patřila k nim 

a pokud vás zajímá, jak to probíhalo, tak čtěte 

dál.

Dne 15. dubna 2019 to všechno začalo. Odpo-

ledne jsme se naskládali do autobusu a strávili 

spolu přibližně sedmnáctihodinovou jízdu přes 

tři státy. Projeli jsme celé Česko, Německo a bě-

hem východu slunce se ocitli v Belgii.

Tam byly naší první zastávkou středověké Bruggy. 

Celí rozespalí jsme se již před 8. hodinou vylodili 

z autobusu a vydali se na průzkum města. Ptáte 

se proč tak brzy? Ze začátku jsme také nechá-

pali, ale po pár minutách nám to došlo. Měli 

jsme možnost poznat město bez hluku, prolézt 

jeho zákoutí a prázdné uličky, kterými během 

dne proudí davy turistů. Před polednem jsme se 

zastavili do Groeningmusea s výstavou děl od 

vlámských umělců. Byla to první galerie, kterou 

jsme navštívili, a myslím, že stála za to! Viděli 

jsme takové mistry, jako byl Bosch, Bruegel 

a nebo surrealista Magritte. Pokračovali jsme 

v naší cestě za uměním a dostali se do kostela 

s cílem spatřit Michelangela. Uchvácení jeho 

madonou jsme poté ve svém volnu objevovali 

zbytek města. Někteří z nás se vydali do místních 

podniků, jiní se procházeli kolem kanálů a ostatní 

zlákaly větrné mlýny. K večeru jsme se vrátili do 

autobusu a přejeli do Nizozemí, konkrétně do 

Rotterdamu.

Následující ráno jsme poznávali jeho moderní 

část s úžasnou architekturou. Prošli jsme kolem 

mnoha mrakodrapů, viděli známé domy Kijk-

-Kubus a skončili v tržnici, která nabízela jídlo 

všeho druhu. Odpoledne jsme strávili v muzeu 

umění, kde byli k vidění umělci od baroka až po 

modernu. Museum bylo logicky uspořádané 

a návštěvníků i vystavovaných děl bylo tak akorát.

Prošli jsme kolem Rembrandta, Moneta, Picassa 

a poslední místnost nám přiblížila školu Bauhaus 

v rámci jejího 100. výročí. Tímto jsme ukončili po-

byt v Rotterdamu a vydali se vstříc dalšímu městu. 

Během cesty jsme míjeli barevné pole tulipánů 

a dorazili do Haarlemu. Naším cílem zde bylo 

muzeum moderního umění Franse Halse a poté 

jsme se vydali na cestu do námi očekávaného 

Amsterdamu.

Z pondělí se rázem stal čtvrtek, náš poslední den, 

a my ho celý věnovali hlavnímu městu Nizozemí. 

Po krátké procházce centrem Amsterdamu jsme 

se dostali ke Královskému paláci, budově s hlav-

ním sálem vytesaným z mramoru. Po zhlédnutí 

tohoto velkolepého díla naše kroky putovaly do 

dvoru Beginhof, nejklidnějšího místa, které jsme 

mohli v Amsterdamu najít. Následovala prohlíd-

ka květinového trhu a volný program. Uměním 

jsme bloudili (a to doslova, díky zmateným chod-

bám galerie) v obrovském Rijksmuseu. Obrovské 

nebylo jen samotné museum, ale i fronty, které 

obklopovaly nejznámější obrazy od Rembrandta 

nebo van Gogha. Po tomto smíšeném zážitku 

se nám už čas ve městě krátil. Každý se proto 

vydal jiným směrem, někdo s jasnými cíli a někdo 

s očekáváním, co všechno mu Amsterdam ještě 

nabídne. Začalo se stmívat a unavení jsme na-

sedli do autobusu. Už nebyla cesta zpátky. Náš 

skvělý zájezd se blížil ke konci a plní dojmů jsme 

se vydali zpátky domů, do Ostravy.

Uteklo to rychle. Strávili jsme pět dní na cestách, 

poznali čtyři města a doopravdy získali nespočet 

zážitků, na které budeme dlouho vzpomínat. —
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D ne 18. 4. 2019 jsme v od-

poledních hodinách spo-

lečně s dalšími účastníky zájezdu 

navštívili nizozemské Rijksmu-

seum. Pro neznalé jde o jednu 

z nejznámějších galerií o několika 

patrech poblíž centra Amsterda-

mu.

Už při prvním pohledu mi budo-

va připadala okouzlující. Spatřili 

jsme širokou škálu různých lidí 

ještě před vstupem a k tomu nám 

do kroku k hlavnímu vchodu hrála 

živá hudba pouličních umělců. Ti 

sklízeli obrovský úspěch u kolem-

jdoucích. Pokud si potrpíte na 

svém osobním prostoru, bude pro 

vás těchto pár minut v podchodu 

nepříjemných. Prochází tam velké 

množství turistů, většina se jich za-

staví u muzikantů a do budovy se 

musíte vysloveně protlačit davem.

Já se v Rijksmuseu těšila přede-

vším na obrazy nizozemského ba-

rokního malíře Rembrandta, proto 

mi bylo překvapením,

když jsem zjistila, že se v celé 

galerii nachází pouze jeden jeho 

obraz, a to Noční Hlídka, u které 

stál houf uměleckých nadšenců. 

V tu chvíli nastal boj o to procpat 

se dopředu a alespoň na malý 

moment nakouknout skrz dav.

Přestože vám zabere nějakou 

chvíli budovu podrobněji pro-

jít, určitě v ní naleznete spousty 

umělců, které si zamilujete. Mě 

osobně velice překvapil Vermeer 

van Delft  a jeho mlékařka. Na škol-

ním projektoru se zdála být o troj-

násobek větší. Zaujala mě i další 

výtvarná díla s vynikající detailní 

malbou a pestrou paletou.

Ovšem vždy není všechno bez-

chybné. V muzeu se nacházely 

práce snad všech nizozemských 

vystavujících umělců. Lidé, kteří 

se v galerii zabývají instalací prací, 

by se měli řídit pravidlem někdy je 

méně více. Určitě by stačila hrstka 

kvalitních tvůrců, což by zabránilo 

zbytečně velkému množství vjemů 

Holandské bludiště 
plné umění

Pavlína
Balonová

Anna Fussová

na diváka. Nadpočetnost obrazů 

příliš blízko sebe vytvářela dost 

velký chaos.

Později přišel moment, kdy jsme 

museli běhat mezi patry tam 

a zpátky. Vděčíme za to nepře-

hlednému uspořádání místností. 

Místo obdivování krásy místního 

umění jsme většinu času bloudili. 

Doporučila bych přesný a viditel-

ný plánek schodů, výtahu, pater 

a místností s popisem umělec-

kých období, ve kterých díla 

vznikla. Zajistilo by to návštěvní-

kům lepší orientaci.

Abych tento článek celý shrnula 

a dostala se k závěru. Pokud jste 

vášnivý obdivovatel nejenom 

galerií a výtvarné tvorby, určitě 

Rijksmuseum navštivte, už jenom 

kvůli jeho architektuře. Doporu-

čuji si udělat celý den volna vy-

hrazený pouze pro tuto budovu, 

nezapomenout si pevnou obuv, 

trpělivost a dobrou náladu.

Útržky z cest

Jak dostat hlínu
na strop

A si každý ví, že pracovat s hlínou znamená mít 

od ní úplně všechno. Povím vám, jak lehce 

dostat hlínu na strop zábavným způsobem. Jedná se 

tedy o točení na hrnčířském kruhu. 

Budeme potřebovat hlínu určenou k točení, nádobu 

plnou vody, tzv. kalník, hrnčířský kruh a to by k do-

sažení našeho cíle mohlo stačit. Na začátku si hlínu 

musíme rozmísit, abychom se zbavili vzduchových 

bublinek. Neměj strach, stejně tam nějaké zůstanou. 

Poté si zapneme kruh. Připravenou hroudu se sna-

žíme silně hodit do středu kruhu. Že se ocitla jinde, 

je všem jasné. Však zkus to znovu. Pomalu si roztoč 

kruh a namočenýma rukama obejmi hlínu. Klepe 

se, třepe s tebou, je silnější a mocnější, ale nevzdá-

vej to. Lokty si proto zapři o své vyčnívající kosti na 

bocích a plnou silou tlač rukama proti sobě. Pomalu 

vyhráváš a hlína se vzdává.  Pokud jste se s hlínou 

sžili, je vycentrováno a ty máš skoro vyhráno. Pal-

cem doprostřed díru udělej, ale přiměřeně, ať nejsi 

skrz. Levou rukou pomalu tlač k pravé, tím vytvoříš 

dno. Pak oběma rukama chyť boční stranu a vytahuj 

nahoru. Pokud se hlíně zrovna chce, začne si tan-

čit. A tady začíná stoupat nervozita, chaos, panika, 

nevíš co dělat, a tak zpomaluješ kruh, zrychluješ, 

snažíš se hlínu ještě vytáhnout nebo si pohrát s tva-

rem, močíš ji, sušíš, používáš všelijaké nástroje, pak 

ti ruka jen trochu ujede a než se naděješ, hlína je na 

stropě. A vše je pryč, jen lusknutím prstů, ta píle, ta 

hodinová práce, všechno. 

A tak jen sedíš, koukáš do stěny a přemýšlíš nad 

smyslem života. Pak vezmeš novou hroudu a začneš 

od začátku. Vždyť nic jiného ti stejně nezbývá.

—

—
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V.Hudba
do každé třídy!

A ť už patříš do skupiny 

květinky s láskou v duši, 

skejťáci, vyznavači emo stylu, 

dekadenti, příznivci staré doby, 

hráči Fortnite, není nám jedno 

politická situace v ČR, sebelás-

ka na prvním místě, fl egmati-

ci, vegani, umělci s velkým U, 

nebo úplně jiné, zcela odlišné, 

jistě taky velmi zajímavé skupi-

ny, jedno nás všechny spojuje. 

A ne, není to stávka za klima. Dle 

mého názoru je to hudba a lás-

ka k letním prázdninám. A jak 

to bývá v mnoha populárních 

časopisech, vždy by měl čtenář 

dostat nějaké tipy. Na cokoliv. 

Hlavně ať je to věc a můžeš si to 

koupit. To je takové to, jak se ti 

na stránce líbí nějaký kus obleče-

ní a pod ním je malým písmem 

napsáno Dolce&Gabbana. Já si 

ale myslím, že hudba má hod-

notu nevyčíslitelnou. A když už 

jsem zmínila ty letní prázdniny, 

ráda bych ti dala tipy na písnič-

ky, které můžeš poslouchat při 

letním západu slunce, u táborá-

ku, při roadtripu, ve sluchátkách, 

v letadle, s kamarády u vína,…

zkrátka ti sem napíšu seznam 

mých oblíbených letních skla-

deb, které ti jistě vykouzlí úsměv 

na tváři a nahodí pořádný su-

mmer vibe, i když zrovna nebu-

de svítit sluníčko — asi jako když 

končíš ve škole, to už je totiž 

většinou po západu slunce. 

Doufám, že
s tímto seznamem 
naložíš zodpovědně 
a udělá ti radost.

Bob Marley & The Wai-

lers — Is This Love

UB40 — The Way You Do 

The Things You Do

Disclosure — You & Me - 

Flume Remix

Filhos Do Mundo

— Aquário Voador

Summer Salt

— Driving to Hawaii

Polo & Pan — Canopée

EARTHGANG — Meditate

The Rolling Stones

— Ride ‘Em On Down

James Brown — Soul Power

The Emotions

— Best of My Love

Rusted Root

— Send Me On My Way

FKJ — Lying Together

The Notorious B.I.G. — Juicy

George McCrae

— Rock Your Baby

Masego — Tadow

A nakonec ti patří jedno velké dík, 

že vůbec jsi a chodíš na tuto školu. 

Užij si letní prázdniny, s láskou V.

—
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Nebuďte konformní!

Když se zpětně podíváš,

jak bys popsala

sebe před čtyřmi lety

a sebe teď?

„Období střední školy bylo 

velmi zásadní pro mou tvorbu. 

V tomto období se formuje myš-

lení člověka, jeho názory a jeho 

projevování. To, že jsme museli 

všechny pololetky a klauzury 

obhájit před lidmi, mi pomohlo 

se zlepšit ve vyjadřování. Myslím 

si, že pořád je co zlepšovat,

ale určitě ten posun je velký.

Na začátku to byla úroveň nula.

O své tvorbě jsem nedokázala 

vůbec mluvit, ani jsem nad ní 

takhle neuvažovala.“

Překvapilo tě něco?

„Na tuto školu jsem se velmi 

těšila. Nadchla mě už na dni 

otevřených dveří. Když jsem na-

stupovala, neměla jsem úplnou 

představu, co tady budu dělat. 

Takže mnoho věcí mě překvapilo. 

Šla jsem na kresbu a ilustraci. Ne-

čekala jsem, co všechno se toho 

oboru může týkat. Není to jen 

ilustrování dětských knížek, ale 

pracuje se také s různými tech-

nikami, materiály a může zasa-

hovat i do jiných oborů. Člověk 

potom zjistí, že má neomezené 

možnosti v experimentování. 

Takže to mě mile a pozitivně pře-

kvapilo.“

Co si myslíš o časové nároč-

nosti vyučování?

„V porovnání s jinými škola-

mi je to časově náročné. Ale 

myslím si, že když člověk má 

rád to, co dělá, tak si zvykne 

a vůbec mu to tak nepřijde. 

Prvák je takový zlomový 

rok, kdy je třeba si na 

to zvyknout, nějak 

strávit, že to tak 

bude čtyři roky 

(Smích.) Ale dá 

se to. Ze stran 

jiných vrstevníků 

je pak někdy ur-

čité nepochopení, 

zvlášť když všichni 

kolem mají čas na 

různé jiné aktivity a vy 

ne, ale o to víc se nau-

číte vážit si každé volné 

chvíle strávené třeba i ve 

vlaku.“

Jaký byl přístup

oborových učitelů?

„Hned první věc, která mě 

šokovala, byla ta, že nám učite-

lé vykají.( Smích.) Každý učitel 

je jiný. Líbí se mi individuální 

přístup některých oborových 

učitelů ke každému žákovi podle 

toho, čím se zabývá. Vážím si je-

jich přátelského zájmu i toho, že 

jim nejsme lhostejní. Není to ve 

stylu: já jsem učitel a vy jste mé-

něcenní. Snaží se s námi komuni-

kovat, donutit nás přemýšlet nad 

naším dílem a celkově nad naší 

tvorbou.“

Je něco, v čem tě tato škola

obohatila, posunula?

„Určitě. Posunula mě v tom, co 

chci dělat v budoucnu. V mé 

tvorbě a v tom, co mě baví.“

Jak bys popsala

tvůj vývoj tvorby na této škole?

„V průběhu jsem se dozvěděla spoustu nových věcí. Potýkala jsem se s vli-

vem spolužáků z oboru. A velkou roli hráli také učitelé, zvláště ti oboroví, 

kteří nás inspirovali a motivovali k práci. Teď o své tvorbě více přemýšlím. 

Přistupuji k ní jinak než před střední školou, což je samozřejmé. Snažím se 

v tom nezastavovat a pořád posouvat tvorbu dál dopředu. Je to nezastavi-

telný proces, a to je na tom úžasné.“

Zpovídaná Sylwia Adamková, stu-
dentka čtvrtého ročníku, se stane 
za pár týdnů absolventkou Střední 
umělecké školy v Ostravě. Proto 
jsem chtěla využít poslední šance 
a udělat s ní rozhovor. Ráda bych 
se totiž dozvěděla, jak toto stu-
dium hodnotí, jak na něho bude 
vzpomínat? Jestli se její tvorba 
v něčem posunula nebo se v ně-
čem změnila?
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Děkuji ti velmi 
za tvůj vzácný 
věnovaný čas. 
Přeji mnoho 
úspěchů a ať tě 
optimismus 
neopouští.

Na co budeš ráda vzpomínat 

a na co nejrychleji zapomeneš?

A umožňuje ti škola i přes tuto 

časovou náročnost věnovat 

se vlastním aktivitám?

„Určitě toho nejde zvládat tolik, 

kolik by si člověk přál. Je třeba 

některých věcí se vzdát. Ale zvlá-

dala jsem vést skautky, chodit do 

tanečních, někdy jezdit na víken-

dovky. Až teď ve čtvrtém ročníku 

jsem všechno dala stranou a vě-

nuji se čistě škole a přijímačkám 

na vysoké školy. Myslím si ale, 

že něco v menším měřítku se dá 

zvládnout.“

Jaké uplatnění má absolvent 

SUŠ?

„Po ukončení této školy je 

uplatnění velké, i když na první 

pohled se to možná nezdá. Stu-

dent může pokračovat v oboru, 

co dělá, nebo jej změnit na jiný. 

I kdyby měl dělat něco úplně 

jiného, neuměleckého, vždy po 

této škole něco má, něco umí

a nikdy neví, kdy se mu to může 

hodit. I kdyby za 30 nebo 50 let. 

“

Jaký máš pocit při pomyšlení 

na konec studia na této škole?

„Bude se mi těžko odcházet, ale 

těším se, když v budoucnu budu 

moci v praxi použít to, co jsem 

se zde naučila. A věřím, že mno-

ho věcí, které mi tato škola dala, 

objevím a uvědomím si až v poz-

dější době. Myslím, že ani nebu-

du čekat, co všechno tady bylo 

prospěšné a co třeba ne. Smích.“

Co bys vzkázala budoucím 

uchazečům?

„Ať pracují nad vnitřní disciplí-

nou a motivací, která je velmi po-

třebná při studiu. Taky aby se při 

své tvorbě pořád rozvíjeli a ne-

zastavili se. Co se týče vytříbení 

svých názorů, tak ať si vytvoří 

vlastní obrázek a nedají na kritiku 

ostatních. Ať se sami přesvědčí 

o tom, jaký kdo je, ať se nedají 

ovlivňovat. Zkrátka, ať nepodleh-

nou konformitě.“
„Nemám ve zvyku vzpomínat 

na špatnosti. Určitě budu ráda 

vzpomínat právě na naše učitele, 

na jejich přístup k nám, kolek-

tiv na oboru, “humor umělců”. 

Zjistila jsem, jaké to je pracovat 

v menší skupině, s lidmi na obo-

ru jsem se sblížila. Bude mi chy-

bět sdílení se spolužáky a s lidmi 

kolem mě o mé tvorbě, protože 

normálně takové lidi na každém 

kroku nemáme, ani dospělé ani 

v našem věku. A taky na to pro-

středí plné šílených lidí jako já, 

kde se cítím jako ryba ve vodě.“

Kdybys měla možnost něco na 

škole změnit, co by to bylo?

„Je důležité, aby se škola nepře-

stala zlepšovat. Například v tom, 

aby obory mezi sebou navzájem 

mohly více spolupracovat a obo-

hacovat se. Taky by bylo dobré 

propojení teoretických před-

mětů, jako třeba češtiny a dějin. 

Kdyby se v podobnou dobu 

probírala stejná období, ale to už 

je problém v samotném školství 

v Česku. Je důležité zlepšovat 

věci, které nejsou dokonalé, ale 

zároveň ve věcech, o kterých si 

myslím, že jsou prospěšné, ne-

polevovat. Myslím si, že je dobré 

udržet solidní úroveň školy a ur-

čitou přísnost v některých oblas-

tech a metodách.“

Sylwia nepatří k těm, kteří rádi 
splynou s davem. Liší se od většiny 
svými vytříbenými názory. Nemá 
ve zvyku si stěžovat a vytýkat ne-
dostatky, raději totiž hledá pozi-
tiva a ocení práci druhých. Roz-
hovory s takovými lidmi jsou pak 
často obohacující. Tak tomu bylo 
i v mém případě. —
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Cestování 
v MHD

Tajný život
keramiků

C estujete také každý den? Dopravním pro-

středkem pro hromadnou dopravu osob, tedy 

vlakem, tramvají nebo autobusem? Tak právě pro 

vás mám pár tipů ze svých vlastních zkušeností. 

Cestovat se musí se vším všudy, a proto je důležité 

si nezapomenout pořádnou křupavou svačinku, pití 

a něco ke čtení. Čtivo vám zajistí i spolucestující, 

pokud zrovna nestíháte zakoupit si ranní noviny 

nebo máte vybitý mobil. Stačí nahlédnout nebo se 

zeptat. Spolucestující vám rád ukáže, co se ve světě 

zrovna děje a počká, než dočtete. Dokonce pokud 

nestihnete snídani, nevadí, vezměte si ji s sebou 

a klidně i kávu v termohrnku. Solidárně vás někdo 

pustí sednout místo sebe, abyste se v klidu nasnídali, 

a ještě vám spolucestující popřejí se svými dychtivý-

mi výrazy dobrou chuť. 

Nezapomeňte myslet na čas a včas vystoupit! Jakmi-

le nevystoupíte, kde potřebujete, není cesty zpět. 

Jedete dál a nemáte ponětí kam. Malé dobrodruž-

ství začíná. V hlavě se vám honí miliony otázek, jako 

M á na sobě bílý plášť, ale doktor to není, kdo 

je to? Má ho na sobě od rána do večera, to 

přece musí být doktor. Ale kdepak, on to opravdu 

doktor není-to by nám ještě chybělo. Podívej se 

blíž. Ruce od hlíny. Sádra ve vlasech. Je to človíček 

z keramiky. Div se, světe, ale my jsme opravdu ještě 

nevymřeli. Ba naopak, tento obor pomalu začíná 

znova ožívat (zdůrazňuji slovo pomalu).

Mnoho lidí si pod pojmem „keramika“ představí 

jen nuznou práci, nejčastěji točení hrníčku a talířku. 

Jednoduché, viďte? Ale my o tom víme své. Kromě 

toho, že točení na kruhu není vůbec jednoduché 

a potřebujete k tomu hodně trpělivosti, se tu toho 

děje mnohem více.  Vezměme si například takovou 

sádru. Na první pohled zcela neškodný prášek smí-

chaný s vodou může nadělat velký poprask. Když 

vám začne vytékat z ohrádky, za okamžik je u vás 

houf lidí, který se snaží pomoct. Popadají do rukou, 

co se dá, aby díru ucpali. I ti, kteří stojí kousek opo-

dál, se tiše modlí a zatajují svůj dech. Je jedno, jestli 

se znáte nebo ne, v tu chvíli jste nejlepší kamarádi 

například Kam to jedu? Kdy zastaví? Zastaví vůbec 

někdy? Jak se odtud dostanu zpátky? Je možné se 

odtud dostat živ? Není jiná možnost, jak se s tím 

vyrovnat. Vystoupit, až zastaví, a hledat cestu zpět 

nebo s pozitivním přístupem prozkoumat nové 

prostředí.

Jeden užitečný tip nakonec. Všude mějte s sebou 

voňavku. Kdyby náhodou vedle vás seděla nebo 

stála nepříliš půvabně zavánějící osoba, která vy-

padá, jako by doběhla maraton, nabídněte vaši 

voňavku na zkoušku pouze ze slušnosti. Hlavně se 

vyvarujte jízlivých narážek, že tady ohrožuje polovi-

ně cestujících čichové smysly. 

Cestování v MHD stojí za to. Naberete spoustu zku-

šeností s komunikací a nasajete společenskou atmo-

sféru. Zároveň tím šetříte naše životní prostředí, což 

je v dnešní době velmi důležité. Nenechte se odra-

dit cestováním v MHD nepříjemnými lidmi. Usmějte 

se na ně a pokračujte v dobrodružné jízdě dál.

a přejete tomu druhému to nejlepší. Pak, když je už 

celá záchranná akce u konce, jako by se nic nesta-

lo, se zase všichni vrátí ke své práci. Ale kdo to teď 

vytře? Zase takoví kamarádi nejspíš nejste.

Často trávíme čas i v glazovně, kde se zpravidla 

snažíme najít vhodnou glazuru. Bohužel, šance, 

abyste našli tu pravou, je velmi nízká z důvodu její 

nepřítomnosti. Nějakou ale na svůj výtvor použít 

musíte, a proto nakonec skončíte u rozmíchávání 

nejoblíbenější varianty od všech žáků, a tou je trans-

parentní. Mimo to je glazura také velmi nebezpečná 

a musíte dbát na opatrnost. Nepít, nejíst a nedotý-

kat se. O tom, že ji na sebe nesmíte celou vylít, se 

však nikde nepíše.

Takové dobrodružství tady u nás zažíváme pořád. 

Někdy to může být opravdu vyčerpávající. Ale na 

konci dne, když vytáhnete z pece své dílo, se může-

te poplácat po rameni, pokud se tedy neroztavilo. 

A pokud se vám zdá keramika stále jednoduchá, 

v tom případě tenhle útvar nesplnil svůj účel.

Veronika

Karolína
Gvuzdová

—

—
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VendyInterview
s Dagmar Kláskovou

Co vás vedlo k tomu být
učitelem a proč jste si vybrala 
právě SUŠ?

„Studovala jsem zde na škole 
s pány Kozubíkem a Bosákem 
a dějiny mě moc bavily. A už 
tenkrát jsem si dělala poznámky, 
co bych dělala jinak, protože 
jsme měli paní učitelku Ptákovou, 
která nám jenom diktovala. No 
a pak jsem šla studovat výšku 
a hrála jsem golf. Poté jsem si 
říkala, že chci dál hrát ještě golf, 
že do práce se mi moc zatím ne-
chce, tak jsem si řekla, že bych 
šla studovat dějiny umění, proto-
že mě to bavilo. Po čase jsem se 
zašla podívat tady do školy a ze-
ptala jsem se, jestli nepotřebují 
někoho, kdo by učil, jelikož jsem 
to chtěla zkusit, a ono to vyšlo. “

Takže jste spokojená tam, 

kde jste dnes?

„Já jsem úplně nadšená.“

Co vám tu chybí a co vám při-

jde naopak zbytečné?

„Já jsem asi v širším slova smyslu 

spokojená a v tom užším slova 

smyslu si myslím, že je vždy mož-

né věci vylepšovat.“

Chtěla byste učit radši

v zahraničí nebo u nás?

„V zahraničí bych asi nechtěla 

učit, protože neovládám dobře 

cizí jazyk. Moc dobře si uvědo-

muji, že skrze jazyk můžeme 

vyjádřit hodně myšlenek, a tím, 

že člověk není rodilý mluvčí, ne-

může vyjádřit přesně to,

co by chtěl.“

Učíte dějiny umění. Je něco 

z historie, co Vás inspiruje 

v tom, co děláte?

„Vždycky narazím na něco, co 

mě nově inspiruje, a snažím se 

z toho poučit a pokaždé to je 

něco jiného. Podle mě jak se vy-

víjím, tak mě vždycky každý rok 

osloví něco jiného. “

Jak moc ovlivnilo cestování 

vaši nynější práci?

„Já si myslím, že na tom stojí asi 

i má výuka, protože se vždycky 

snažím studentům o svých zkuše-

nostech něco povykládat a in-

spirovat je. Díky cestování jsem 

mohla poznat lidi z jiných kultur 

a pochopila jsem, co znamená 

srážka různých kultur.  Že zkrátka  

to, co je pro nás normální, pro ně 

není a opačně. “

Hodně jste toho procestova-

la a na svém blogu napsala 

(cituji) - JE TŘEBA CESTOVAT 

A POZNÁVAT CIZÍ KULTURY, 

ABYS LÉPE POZNAL SVOU 

VLASTNÍ KULTURU A HLAVNĚ 

SÁM SEBE. Znáte svou kultu-

ru i samu sebe?

„Snažím se o poznávání sebe 

i chápání kultury, ale myslím si, 

že pořád je co vylepšovat. Teď 

jsem například byla na výletě 

v Polsku a uvědomila si zase, jak 

málo toho vím, takže věta ‚‘Vím, 

že nic nevím‘‘ je úplně trefná.“

Mgr. Dagmar Klásková je učitelka 
dějin umění a tělesné výchovy na 
Střední umělecké škole v Ostravě 
již 10 let. Od roku 1998 se věnu-
je golfu a o 11 let později se stala 
profesionální golfi stkou. Nyní je 
trenérkou golfu na Ostravici. Ve 
volném čase cestuje a vzdělává se 
v mnoha oborech. Ve svých stu-
dentských letech psala i cestovní 
blog, kde sdílela své zážitky a po-
znatky. Jaká byla její cesta a co jí 
přináší SUŠ? Čtěte dále a vše se 
dozvíte.

09

Jak přistupujete k tomu, 
že máte vlastně celkem vel-
kou moc v tom ovlivňovat 
studenty?

„Čím jsem starší, tím víc si uvě-
domuji, jakou má učitel moc, 
a tím větší si dávám pozor na to, 
co říkám studentům. Uvědomila 
jsem si, že studenti slyší jenom 
to, co chtějí, takže  kolem 10 
procent, a právě proto se vždyc-
ky snažím zdůrazňovat, že je 
to jenom můj názor, že jiní lidé 
mohou mít jiný názor, a snažím 
se studentům ukázat i způsob 
myšlení, na který nejsou zvyklí.“

Děkuji moc 
za rozhovor 
a přeji Vám 
hezký den. —

A má poslední otázka je: Jaká 

byla Dagmar Klásková stu-

dentka?

„Naivní a hloupá (směje se). Čím 

jsem starší, tím zřetelněji vidím, 

jak jsem byla naivní a myslela si, 

že vím všechno.“

Dostávají se vám zpětné 

vazby od studentů?

„Na konci roku se jich vždycky 

ptám, co říkají na výuku dějin, 

abych měla nějakou zpětnou 

vazbu. A co mě velmi překvapu-

je, je to, že hodně jich tam píše, 

že jsem jim ukázala jiný způsob 

přemýšlení, takže asi se to daří. “

Obohacují vás něčím 

studenti?

„Velmi! Vždycky přijdou s něčím, 

nad čím musím přemýšlet.“

01 — Ukázalo se, že vět-

šina lidí vnímá prázdniny spíše 

jako čas k odpočinku než čas, 

který se musí využít naplno.

No, upřímně, divíme se tomu? 

Při té usilovné práci, kterou celý 

rok vynakládáme?

03 — Téměř všichni 

respondenti na otázku: „Budeš 

o prázdninách trávit čas se svou 

rodinou?“ odpověděli ano, 

nebo částečně, což je velmi 

pozitivní zpráva.

04 — Přestože si studenti 

chtějí o prázdninách hlavně od-

počinout, brigádám jdou vstříc. 

Nenašel se mezi respondenty 

student, který o brigádě alespoň 

neuvažuje. Co k tomu dodat?

02 — Velká většina stu-

dentů má v plánu o prázdninách 

vycestovat mimo Českou repub-

liku, nebo o tom alespoň uva-

žuje, ale jsou mezi námi i takoví, 

kteří nic takového neplánují.

Milí čtenáři, možná jste zaregistro-
vali, že v poslední době po škole 
kolovala anketa zkoumající plány 
našich studentů na letní prázdniny 
a určitě vás bude zajímat výsledek.

05 — Pátý výsledek 

je rovněž pozitivní zpráva, 

jelikož potvrzuje dobré vztahy 

na této škole. Všichni respon-

denti se totiž o prázdninách 

chystají setkat se s někým ze 

svých spolužáků či učitelů.

AnonymPlány našich studentů 
na letní prázdniny
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A na závěr. Zajímá vás, 
co by respondenti chtěli 
vzkázat svým spolužákům 
a učitelům, když je řeč 
o letních prázdninách?

Tady jsou některé vzkazy:

Milí čtenáři, dnes jsem si pro vás 
připravila rozhovor s Markétou, 
studentkou třetího ročníku obo-
ru průmyslový design, která ab-
solvovala svou čtrnáctidenní po-
vinnou školní praxi. Jak samotná 
praxe probíhala a jaké si nakonec 
odnesla zkušenosti? 
Na to vše jsem se jí zeptala.

„Mějte nezapomenutelné prázdniny! “

„Ať si odpočinou, zažijí dobrodružství 
a ať je tráví každý podle svého gusta.“

„Užívejte si je, dokud můžete!“

„Pijte vodu a nepijte rum!“

„Ať si je pořádně a naplno užijou!“

I já vám přeji, abyste měli nezapomenutelné 

prázdniny plné zážitků a dobrodružství.

Užijte si je naplno! —

JohísekPraxe nesmí chybět

Co bylo hlavní náplní 

tvé práce?

„Dostala jsem za úkol navrhnout 

obaly na jejich výrobky. Hlavně 

na čokoládové bonbony.“

Pracovala jsi samostatně, 

nebo jsi byla součástí týmu?

„Pracovala jsem společně se 4 

lidmi, kteří byli ve firmě. Nedělali 

stejnou věc jako já, někteří ne-

jsou ani „designéři“, ale myslím, 

že jsme si rozuměli a všichni byli 

ochotní mi pomoct.“

Jak se ti líbilo pracovní pro-

středí a jaký dojem na tebe 

udělal pracovní kolektiv?

„Musím říct, že se mi u nich 

moc líbilo! Je to malá firma, síd-

lící ve vile. Měli hezky zařízené 

kanceláře a dílnu, všude kolem 

ležely jejich výrobky a vše půso-

bilo útulně. Kolektiv byl skvělý 

a všichni velmi příjemní. Jak už 

jsem řekla, byli ochotní a rychle 

mě vzali mezi sebe.“

Kde jsi praxi vykonávala?

„Praxi jsem měla ve Vítkovicích 

v Respiru. Jejich náplní práce je 

UPCYCLING, což znamená pře-

měňování odpadového materiá-

lu zpět v nové produkty.“
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Takže teď už to víte. Praxe není jen 
o nudné, stereotypní činnosti opa-
kující se deset dní v cizím prostře-
dí. Jak už nám řekla sama Markétka, 
potkala ve fi rmě mnoho zajímavých 
a inspirujících lidí, kteří jí neustále 
pomáhali. Získala velké množství 
nových zkušeností hlavně v oboru, 
kterému by se v budoucnu chtěla 
dál věnovat. Takže na závěr, pro 
všechny žáky chystající se absolvo-
vat praxi: rozhodně nepodceňujte 
výběr fi rmy či studia, protože nikdy 
nevíte, s kým se vám zkříží cesty 
a kam vás vítr zavane. —

Děkuji moc za poskytnutí roz-

hovoru a přeji ti hodně štěstí 

a úspěchu do budoucna. 

Měla jsi možnost využít své 

zkušenosti ze školního pro-

středí a připadaly ti dostaču-

jící?

„Vlastně všechno, co jsem tam 

dělala, souviselo s tím, co dě-

láme ve škole. Pracovala jsem 

v Rhinu a llustratoru a taky s pa-

pírem. Myslím, že zkušenosti ze 

školy stačily.“

Splnila praxe tvá očekávání?

„Určitě! Za ty 2 týdny jsem si 

mohla vyzkoušet i něco jiného, 

než ve škole. Poznala jsem nové 

lidi a dozvěděla se, jak to v tako-

vých fi rmách funguje.“

Dokázala by sis představit 

pracovat v této fi rmě i po 

ukončení studia?

„Asi ano. Líbilo se mi prostředí 

i kolektiv. Do budoucna mám 

spíše jiné plány, ale pracovat 

v menší fi rmě, jako je Respiro, si 

představit umím.“
Co považuješ za největší

přínos?

„Za přínos považuji, že jsem 

zkusila navrhnout obaly přímo 

pro jejich výrobky. A taky cel-

kový čas strávený ve fi rmě, kdy 

jsem se na chvíli stala součástí 

týmu.“

Jaké sis odnesla zkušenosti?

„Naučila jsem se spolupracovat 

a snažila se plnit požadavky, kte-

ré se během úkolů objevily.“

S čím jsi měla v praxi největší 

problém a naopak co tě mile 

překvapilo?

„Menší problém jsem měla 

s přemýšlením nad věcmi jinak 

než ve škole – při navrhování 

jsem musela myslet i na nároč-

nost výroby a hlavně na celko-

vou cenu obalu, kterou jsme 

ve škole nikdy moc neřešili. To 

byla asi jediná komplikace. Mile 

mě překvapil kolektiv a celkové 

prostředí.“


