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TA J N Ý  Ž I VOT  K E R A M I K _

Má na sob  bílý pláš , ale doktor to není, kdo je to? Má ho 
na sob  od rána do ve era, to p ece musí být doktor. Ale 
kdepak, on to opravdu doktor není – to by nám ješt  chy-
b lo. Podívej se blíž. Ruce od hlíny. Sádra ve vlasech. Je 
to loví ek z keramiky. Div se, sv te, ale my jsme oprav-
du ješt  nevym eli. Ba naopak, tento obor pomalu za íná 
znova ožívat (zd raz uji slovo pomalu).
Mnoho lidí si pod pojmem „keramika“ p edstaví jen nuz-
nou práci, nej ast ji to ení hrní ku a talí ku. Jednodu-
ché, vi te? Ale my o tom víme své. Krom  toho, že to ení 
na kruhu není v bec jednoduché a pot ebujete k tomu 
hodn  trp livosti, se tu toho d je mnohem více.  Vezm -
me si nap íklad takovou sádru. Na první pohled zcela ne-
škodný prášek smíchaný s vodou m že nad lat velký po-
prask. Když vám za ne 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, kte í stojí kousek opodál, 
se tiše modlí a zatajují sv j dech. Je jedno, jestli se znáte 
nebo ne, v tu chvíli jste nejlepší kamarádi a p ejete tomu 
druhému to nejlepší. Pak, když je už celá záchranná akce 
u konce, jako by se nic nestalo, se zase všichni vrátí ke své 
práci. Ale kdo to te  vyt e? Zase takoví kamarádi nejspíš 
nejste. 

asto trávíme as i v glazovn , kde se zpravidla snažíme 
najít vhodnou glazuru. Bohužel, šance, abyste našli tu 
pravou, je velmi nízká z d vodu její nep ítomnosti. N -
jakou ale na sv j výtvor použít musíte, a proto nakonec 
skon íte u rozmíchávání nejoblíben jší varianty od všech 
žák , a tou je transparentní. Mimo to je glazura také vel-
mi nebezpe ná a musíte dbát na opatrnost. Nepít, nejíst 
a nedotýkat se. O tom, že ji na sebe nesmíte celou vylít, 
se však nikde nepíše.
Takové dobrodružství tady u nás zažíváme po ád. N kdy to 
m že být opravdu vy erpávající. Ale na konci dne, když vy-
táhnete z pece své dílo, se m žete poplácat po rameni, po-
kud se tedy neroztavilo. A pokud se vám zdá keramika stále 
jednoduchá, v tom p ípad  tenhle útvar nesplnil sv j ú el.

Karolína Gvuzdová

_ d e n n í  d á v k a  f e j e t o n u
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Cestujete také každý den? Dopravním prost edkem 
pro hromadnou dopravu osob, tedy vlakem, tramvají 
nebo autobusem? Tak práv  pro vás mám pár tip  ze 
svých vlastních zkušeností. 
Cestovat se musí se vším všudy, a proto je d ležité 
si nezapomenout po ádnou k upavou sva inku, pití 
a n co ke tení. tivo vám zajistí i spolucestující, po-
kud zrovna nestíháte zakoupit si ranní noviny nebo 
máte vybitý mobil. Sta í nahlédnout nebo se zeptat. 
Spolucestující vám rád ukáže, co se ve sv t  zrovna 
d je, a po ká, než do tete. Dokonce pokud nestihne-
te snídani, nevadí, vezm te si ji s sebou a klidn  i kávu 
v termohrnku. Solidárn  vás n kdo pustí sednout 
místo sebe, abyste se v klidu nasnídali, a ješt  vám 
spolucestující pop ejí se svými dychtivými výrazy 
dobrou chu . 
Nezapome te myslet na as a v as vystoupit! Jakmile 
nevystoupíte, kde pot ebujete, není cesty zp t. Jede-
te dál a nemáte pon tí kam. Malé dobrodružství za í-
ná. V hlav  se vám honí miliony otázek, jako nap íklad 
Kam to jedu? Kdy zastaví? Zastaví v bec n kdy? 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 zp t nebo s pozitivním p í-
stupem prozkoumat nové prost edí.
Jeden užite ný tip nakonec. Všude m jte s sebou vo-

avku. Kdyby náhodou vedle vás sed la nebo stála ne-
p íliš p vabn  zaván jící osoba, která vypadá, jako by 
dob hla maraton, nabídn te vaši vo avku na zkoušku 
pouze ze slušnosti. Hlavn  se vyvarujte jízlivých na-
rážek, že tady ohrožuje polovin  cestujících ichové 
smysly. 
Cestování v MHD stojí za to. Naberete spoustu zku-
šeností s komunikací a nasajete spole enskou atmo-
sféru. Zárove  tím šet íte naše životní prost edí, což 
je v dnešní dob  velmi d ležité. Nenechte se odradit 
cestováním v MHD nep íjemnými lidmi. Usm jte se 
na n  a pokra ujte v dobrodružné jízd  dál.

Veronika

CESTOVÁNÍ V MHD_
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Asi každý ví, že pracovat s hlínou znamená mít od ní 
úpln  všechno. Povím vám, jak lehce dostat hlínu na 
strop zábavným zp sobem. Jedná se tedy o to ení na 
hrn í ském kruhu. 
Budeme pot ebovat hlínu ur enou k to ení, nádobu 
plnou vody, tzv. kalník, hrn í ský kruh a to by k do-
sažení našeho cíle mohlo sta it. Na za átku si hlínu 
musíme rozmísit, abychom se zbavili vzduchových 
bublinek. Nem j strach, stejn  tam n jaké z stanou. 
Poté si zapneme kruh. P ipravenou hroudu se snaží-
me siln  hodit do st edu kruhu. Že se ocitla jinde, je 
všem jasné. Však zkus to znovu. Pomalu si rozto  kruh 
a namo enýma rukama obejmi hlínu. Klepe se, t epe 
s tebou, je siln jší a mocn jší, ale nevzdávej to. Lokty 
si proto zap i o své vy nívající kosti na bocích a plnou 
silou tla  rukama proti sob . Pomalu vyhráváš a hlína 
se vzdává.  Pokud jste se s hlínou sžili, je vycentrováno 
a ty máš skoro vyhráno. Palcem doprost ed díru ud -
lej, ale p im en , a  nejsi skrz. Levou rukou pomalu 
tla  k pravé, tím vytvo íš dno. Pak ob ma rukama chy  
bo ní stranu a vytahuj nahoru. Pokud se hlín  zrovna 
chce, za ne si tan it. A tady za íná stoupat nervozita, 
chaos, panika, nevíš co d lat, a tak zpomaluješ kruh, 
zrychluješ, snažíš se hlínu ješt  vytáhnout nebo si po-
hrát s tvarem, mo íš ji, sušíš, používáš všelijaké ná-
stroje, pak ti ruka jen trochu ujede a než se nad ješ, 
hlína je na strop . A vše je pry , jen lusknutím prst , 
ta píle, ta hodinová práce, všechno. 
A tak jen sedíš, koukáš do st ny a p emýšlíš nad smys-
lem života. Pak vezmeš novou hroudu a za neš od za-

átku. Vždy  nic jiného ti stejn  nezbývá.

Anna Fussová

_ J A K  D O STAT  H L Í N U  N A  ST R O P
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D kuji ti velmi za tv j vzácný v novaný as. P eji 
mnoho úsp ch  a a  t  optimismus neopouští.
 
Sylwia nepat í k t m, kte í rádi splynou s davem. Liší 
se od v tšiny svými vyt íbenými názory. Nemá ve zvy-
ku si st žovat a vytýkat nedostatky, rad ji totiž hledá 
pozitiva a ocení práci druhých. Rozhovory s takový-
mi lidmi jsou pak asto obohacující. Tak tomu bylo 
i v mém p ípad .

Carolina

Jaké uplatn ní má absolvent SUŠ?
Po ukon ení této školy je uplatn ní velké, i když na 
první pohled se to možná nezdá. Student m že po-
kra ovat v oboru, co d lá, nebo jej zm nit na jiný. 
I kdyby m l d lat n co úpln  jiného, neum leckého, 
vždy po této škole n co má, n co umí a nikdy neví, 
kdy se mu to m že hodit. I kdyby za 30 nebo 50 let.
 
Jaký máš pocit p i pomyšlení na konec studia 
na této škole?
Bude se mi t žko odcházet, ale t ším se, když v bu-
doucnu budu moci v praxi použít to, co jsem se zde 
nau ila. A v ím, že mnoho v cí, které mi tato škola 
dala, objevím a uv domím si až v pozd jší dob . Mys-
lím, že ani nebudu ekat, co všechno tady bylo pro-
sp šné a co t eba ne. (Smích)

 Na co budeš ráda vzpomínat a na co nejrychleji 
zapomeneš?
Nemám ve zvyku vzpomínat na špatnosti. Ur it  budu 
ráda vzpomínat práv  na naše u itele, na jejich p í-
stup k nám, kolektiv na oboru, „humor um lc “. Zjis-
tila jsem, jaké to je pracovat v menší skupin , s lidmi 
na oboru jsem se sblížila. Bude mi chyb t sdílení se 
spolužáky a s lidmi kolem m  o mé tvorb , protože 
normáln  takové lidi na každém kroku nemáme, ani 
dosp lé ani v našem v ku. A taky na to prost edí plné 
šílených lidí jako já, kde se cítím jako ryba ve vod .

Co bys vzkázala budoucím uchaze m?
A  pracují nad vnit ní disciplínou a motivací, která je 
velmi pot ebná p i studiu. Taky aby se p i své tvorb  
po ád rozvíjeli a nezastavili se. Co se tý e vyt íbení 
svých názor , tak a  si vytvo í vlastní obrázek a nedají 
na kritiku ostatních. A  se sami p esv d í o tom, jaký 
kdo je, a  se nedají ovliv ovat. Zkrátka, a  nepodleh-
nou konformit .
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 Jaký byl p ístup oborových u itel ?
Hned první v c, která m  šokovala, byla ta, že nám 
u itelé vykají. (Smích) Každý u itel je jiný. Líbí se mi 
individuální p ístup n kterých oborových u itel  ke 
každému žákovi podle toho, ím se zabývá. Vážím si 
jejich p átelského zájmu i toho, že jim nejsme lhostej-
ní. Není to ve stylu: já jsem u itel a vy jste mén cenní. 
Snaží se s námi komunikovat, donutit nás p emýšlet 
nad naším dílem a celkov  nad naší tvorbou.
 
Co si myslíš o asové náro nosti vyu ování?
V porovnání s jinými školami je to asov  náro né. 
Ale myslím si, že když lov k má rád to, co d lá, tak 
si zvykne a v bec mu to tak nep ijde. Prvák je tako-
vý zlomový rok, kdy je t eba si na to zvyknout, n jak 
strávit, že to tak bude ty i roky (Smích) Ale dá se to. 
Ze stran jiných vrstevník  je pak n kdy ur ité nepo-
chopení, zvláš  když všichni kolem mají as na r zné 
jiné aktivity a vy ne, ale o to víc se nau íte vážit si kaž-
dé volné chvíle strávené t eba i ve vlaku.
 
A umož uje ti škola i p es tuto asovou 
náro nost v novat se vlastním aktivitám?
Ur it  toho nejde zvládat tolik, kolik by si lov k p ál. 
Je t eba n kterých v cí se vzdát. Ale zvládala jsem vést 
skautky, chodit do tane ních, n kdy jezdit na víken-
dovky. Až te  ve tvrtém ro níku jsem všechno dala 
stranou a v nuji se ist  škole a p ijíma kám na vyso-
ké školy. Myslím si ale, že n co v menším m ítku se 
dá zvládnout.
 
Kdybys m la možnost n co na škole zm nit, co 
by to bylo?
Je d ležité, aby se škola nep estala zlepšovat. Nap í-
klad v tom, aby obory mezi sebou navzájem mohly 
více spolupracovat a obohacovat se. Taky by bylo 
dobré propojení teoretických p edm t , jako t eba 

eštiny a d jin. Kdyby se v podobnou dobu probírala 
stejná období, ale to už je problém v samotném škol-
ství v esku. Je d ležité zlepšovat v ci, které nejsou 
dokonalé, ale zárove  ve v cech, o kterých si myslím, 
že jsou prosp šné, nepolevovat. Myslím si, že je dob-
ré udržet solidní úrove  školy a ur itou p ísnost v n -
kterých oblastech a metodách.
 

_ N E B U T E  K O N F O R M N Í

Zpovídaná Sylwia Adamková, studentka tvrtého 
ro níku, se stane za pár týdn  absolventkou St ed-
ní um lecké školy v Ostrav . Proto jsem cht la vyu-
žít poslední šance a ud lat s ní rozhovor. Ráda bych 
se totiž dozv d la, jak toto studium hodnotí, jak na 
n ho bude vzpomínat? Jestli se její tvorba v n em 
posunula nebo se v n em zm nila?
 
Když se zp tn  podíváš, jak bys popsala sebe 
p ed ty mi lety a sebe te ?
Období st ední školy bylo velmi zásadní pro mou 
tvorbu. V tomto období se formuje myšlení lov ka, 
jeho názory a jeho projevování. To, že jsme museli 
všechny pololetky a klauzury obhájit p ed lidmi, mi 
pomohlo se zlepšit ve vyjad ování. Myslím si, že po-
ád je co zlepšovat, ale ur it  ten posun je velký. Na 

za átku to byla úrove  nula. O své tvorb  jsem nedo-
kázala v bec mluvit, ani jsem nad ní takhle neuvažo-
vala.
 
Je n co, v em t  tato škola obohatila, posunula?
Ur it . Posunula m  v tom, co chci d lat v budoucnu.
V mé tvorb  a v tom, co m  baví. 
 
P ekvapilo t  n co?
Na tuto školu jsem se velmi t šila. Nadchla m  už na 
dni otev ených dve í. Když jsem nastupovala, nem -
la jsem úplnou p edstavu, co tady budu d lat. Takže 
mnoho v ci m  p ekvapilo. Šla jsem na kresbu a ilu-
straci. Ne ekala jsem, co všechno se toho oboru m že 
týkat. Není to jen ilustrování d tských knížek, ale pra-
cuje se také s r znými technikami, materiály a m že 
zasahovat i do jiných obor . lov k potom zjistí, že 
má neomezené možnosti v experimentování. Takže 
to m  mile a pozitivn  p ekvapilo.

 Jak bys popsala tv j vývoj tvorby na této škole?
V pr b hu jsem se dozv d la spoustu nových v cí. 
Potýkala jsem se s vlivem spolužák  z oboru. A vel-
kou roli hráli také u itelé, zvlášt  ti oboroví, kte í nás 
inspirovali a motivovali k práci. Te  o své tvorb  více 
p emýšlím. P istupuji k ní jinak než p ed st ední ško-
lou, což je samoz ejmé. Snažím se v tom nezastavovat
a po ád posouvat tvorbu dál dop edu. Je to nezastavi-
telný proces, a to je na tom úžasné.
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P R A X E  N E S M Í  C H Y B T _

Splnila praxe tvá o ekávání?
Ur it ! Za ty 2 týdny jsem si mohla vyzkoušet i n co jiné-
ho, než ve škole. Poznala jsem nové lidi a dozv d la se, jak 
to v takových  rmách funguje.

Co považuješ za nejv tší p ínos?
Za p ínos považuji, že jsem zkusila navrhnout obaly p í-
mo pro jejich výrobky. A taky celkový as strávený ve  r-
m , kdy jsem se na chvíli stala sou ástí týmu.

Jaké sis odnesla zkušenosti?
Nau ila jsem se spolupracovat a snažila se plnit požadav-
ky, které se b hem úkol  objevily.

Dokázala by sis p edstavit pracovat v této  rm  
i po ukon ení studia?
Asi ano. Líbilo se mi prost edí i kolektiv. Do budoucna 
mám spíše jiné plány, ale pracovat v menší  rm , jako je 
Respiro, si p edstavit umím.

D kuji moc za poskytnutí rozhovoru a p eji ti hodn  št s-
tí a úsp chu do budoucna.
Takže te  už to víte. Praxe není jen o nudné, stereotypní 

innosti opakující se deset dní v cizím prost edí. Jak už 
nám ekla sama Markétka, potkala ve  rm  mnoho za-
jímavých a inspirujících lidí, kte í jí neustále pomáhali. 
Získala velké množství nových zkušeností hlavn  v obo-
ru, kterému by se v budoucnu cht la dál v novat. Takže 
na záv r, pro všechny žáky chystající se absolvovat praxi: 
rozhodn  nepodce ujte výb r  rmy i studia, protože ni-
kdy nevíte, s kým se vám zk íží cesty a kam vás vítr zavane.  

Johísek

Milí tená i, dnes jsem si pro vás p ipravila rozhovor 
s Markétou, studentkou t etího ro níku oboru pr myslo-
vý design, která absolvovala svou trnáctidenní povinnou 
školní praxi. Jak samotná praxe probíhala a jaké si nako-
nec odnesla zkušenosti? Na to vše jsem se jí zeptala.

Kde jsi praxi vykonávala?
Praxi jsem m la ve Vítkovicích v Respiru. Jejich náplní 
práce je UPCYCLING, což znamená p em ování odpa-
dového materiálu zp t v nové produkty.

Co bylo hlavní náplní tvé práce?
Dostala jsem za úkol navrhnout obaly na jejich výrobky. 
Hlavn  na okoládové bonbony.

Pracovala jsi samostatn , nebo jsi byla 
sou ástí týmu?
Pracovala jsem spole n  se 4 lidmi, kte í byli ve  rm . Ne-
d lali stejnou v c jako já, n kte í nejsou ani „designé i“, 
ale myslím, že jsme si rozum li a všichni byli ochotní mi 
pomoct.

Jak se ti líbilo pracovní prost edí a jaký dojem 
na tebe ud lal pracovní kolektiv?
Musím íct, že se mi u nich moc líbilo! Je to malá  rma, 
sídlící ve vile. M li hezky za ízené kancelá e a dílnu, všu-
de kolem ležely jejich výrobky a vše p sobilo útuln . Ko-
lektiv byl skv lý a všichni velmi p íjemní. Jak už jsem ek-
la, byli ochotní a rychle m  vzali mezi sebe.

M la jsi možnost využít své zkušenosti ze 
školního prost edí a p ipadaly ti dosta ující?
Vlastn  všechno, co jsem tam d lala, souviselo s tím, co 
d láme ve škole. Pracovala jsem v Rhinu a llustratoru 
a taky s papírem. Myslím, že zkušenosti ze školy sta ily.

S ím jsi m la v praxi nejv tší problém a naopak 
co t  mile p ekvapilo?
Menší problém jsem m la s p emýšlením nad v cmi jinak 
než ve škole – p i navrhování jsem musela myslet i na ná-
ro nost výroby a hlavn  na celkovou cenu obalu, kterou 
jsme ve škole nikdy moc ne ešili. To byla asi jediná kom-
plikace. Mile m  p ekvapil kolektiv a celkové prost edí.
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A  už pat íš do skupiny kv tinky s láskou v duši, skej áci, 
vyznava i emo stylu, dekadenti, p íznivci staré doby, hrá-

i Fortnite, není nám jedno politická situace v R, sebe-
láska na prvním míst ,  egmatici, vegani, um lci s velkým 
U, nebo úpln  jiné, zcela odlišné, jist  taky velmi zajímavé 
skupiny, jedno nás všechny spojuje. a ne, není to stávka 
za klima. Dle mého názoru je to hudba a láska k letním 
prázdninám. a jak to bývá v mnoha populárních asopi-
sech, vždy by m l tená  dostat n jaké tipy. Na cokoliv. 
Hlavn  a  je to v c a m žeš si to koupit. To je takové to, 
jak se ti na stránce líbí n jaký kus oble ení a pod ním je 
malým písmem napsáno Dolce&Gabbana. Já si ale mys-
lím, že hudba má hodnotu nevy íslitelnou. a když už jsem 
zmínila ty letní prázdniny, ráda bych ti dala tipy na pís-
ni ky, které m žeš poslouchat p i letním západu slunce, 
u táboráku, p i roadtripu, ve sluchátkách, v letadle, s ka-
marády u vína,…zkrátka ti sem napíšu seznam mých ob-
líbených letních skladeb, které ti jist  vykouzlí úsm v na 
tvá i a nahodí po ádný summer vibe, i když zrovna nebu-
de svítit sluní ko — asi jako když kon íš ve škole, to už je 
totiž v tšinou po západu slunce. 
Doufám, že s tímto seznamem naložíš zodpov dn  a ud -
lá ti radost.

• Bob Marley & The Wailers – Is This Love
• UB40 – The Way You Do The Things You Do
• Masego – Tadow
• Summer Salt – Driving to Hawaii
• Polo & Pan – Canopée
• Filhos Do Mundo – Aquário Voador
• EARTHGANG – Meditate
• FKJ – Lying Together
• Disclosure – You & Me – Flume Remix 
• The Notorious B.I.G. – Juicy
• George McCrae – Rock Your Baby
• The Rolling Stones – Ride ‘Em On Down
• James Brown – Soul Power
• The Emotions – Best of My Love
• Rusted Root – Send Me On My Way

A nakonec ti pat í jedno velké dík, že v bec jsi a chodíš na 
tuto školu. 

Užij si letní prázdniny, s láskou V.

H U D B A  D O  K A Ž D É 
T Í DY _

Milí tená i, 
možná jste zaregistrovali, že v poslední dob  po škole 
kolovala anketa zkoumající plány našich student  na letní 
prázdniny a ur it  vás bude zajímat výsledek.

1. Ukázalo se, že v tšina lidí vnímá prázdniny spíše jako 
as k odpo inku než as, který se musí využít naplno.

No, up ímn , divíme se tomu? P i té usilovné práci, kte-
rou celý rok vynakládáme?

2. Velká v tšina student  má v plánu o prázdninách vy-
cestovat mimo eskou republiku, nebo o tom alespo  
uvažuje, ale jsou mezi námi i takoví, kte í nic takového 
neplánují.

3. Tém  všichni respondenti na otázku: „Budeš o prázdni-
nách trávit as se svou rodinou?“ odpov d li ano, nebo ás-
te n , což je velmi pozitivní zpráva.

4. P estože si studenti cht jí o prázdninách hlavn  odpo-
inout, brigádám jdou vst íc. Nenašel se mezi responden-

ty student, který o brigád  alespo  neuvažuje. Co k tomu 
dodat?

5. Pátý výsledek je rovn ž pozitivní zpráva, jelikož potvr-
zuje dobré vztahy na této škole.
Všichni respondenti se totiž o prázdninách chystají setkat 
se s n kým ze svých spolužák  i u itel .

A na záv r. Zajímá vás, co by respondenti cht li vzkázat 
svým spolužák m a u itel m, když je e  o letních prázd-
ninách?
Tady jsou n které vzkazy:
M jte nezapomenutelné prázdniny!
A  si odpo inou, zažijí dobrodružství a a  je tráví každý 
podle svého gusta.
Užívejte si je, dokud m žete!
Pijte vodu a nepijte rum!
A  si je po ádn  a naplno užijou!

I já vám p eji, abyste m li nezapomenutelné prázdniny 
plné zážitk  a dobrodružství.
Užijte si je naplno!

Anonym

_ A N K E TA
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Následující ráno jsme poznávali jeho moderní ást s úžasnou architekturou. Prošli jsme 
kolem mnoha mrakodrap , vid li známé domy Kijk-Kubus a skon ili v tržnici, která nabí-
zela jídlo všeho druhu. Odpoledne jsme strávili v muzeu um ní, kde byli k vid ní um lci 
od baroka až po modernu. Toto museum bylo logicky uspo ádané a návšt vník  i vysta-
vovaných d l bylo tak akorát. Prošli jsme kolem Rembrandta, Moneta, Picassa a poslední 
místnost nám p iblížila školu Bauhaus v rámci jejího 100. výro í. Tímto jsme ukon ili po-
byt v Rotterdamu a vydali se vst íc dalšímu m stu. B hem cesty jsme míjeli barevné pole 
tulipán  a dorazili do Haarlemu. Naším cílem zde bylo muzeum moderního um ní Franse 
Halse a poté jsme se vydali na cestu do námi o ekávaného Amsterdamu.
Z pond lí se rázem stal tvrtek, náš poslední den, a my ho celý v novali hlavnímu m s-
tu Nizozemí. Po krátké procházce centrem Amsterdamu jsme se dostali ke Královskému 
paláci, budov  s hlavním sálem vytesaným z mramoru. Po zhlédnutí tohoto velkolepé-
ho díla naše kroky putovaly do dvoru Beginhof, nejklidn jšího místa, které jsme mohli 
v Amsterdamu najít. Následovala prohlídka kv tinového trhu a volný program. Um ním 
jsme bloudili (a to doslova, díky zmateným chodbám galerie) v obrovském Rijksmuseu. 
Obrovské nebylo jen samotné museum, ale i fronty, které obklopovaly nejznám jší obra-
zy od Rembrandta nebo van Gogha. Po tomto smíšeném zážitku se nám už as ve m st  
krátil. Každý se proto vydal jiným sm rem, n kdo s jasnými cíli a n kdo s o ekáváním, co 
všechno mu Amsterdam ješt  nabídne. Za alo se stmívat a unavení jsme nasedli do au-
tobusu. Už nebyla cesta zpátky. Náš skv lý zájezd se blížil ke konci a plní dojm  jsme se 
vydali zpátky dom , do Ostravy.
Uteklo to rychle. Strávili jsme p t dní na cestách, poznali ty i m sta a doopravdy získali 
nespo et zážitk , na které budeme dlouho vzpomínat.

B

Toto je jeden zp sob, jak nazvat zájezd, který se konal od 15. do 19. dubna tohoto 
roku. Parta nadšenc  ze školy se rozhodla vyjet spolu s u iteli na dobrodružnou 
jízdu Evropou a myslím, že si to všichni užili! Já pat ila k nim a pokud vás zajímá, 
jak to probíhalo, tak t te dál.
Dne 15. dubna 2019 to všechno za alo. Odpoledne jsme se naskládali do autobu-
su a strávili spolu p ibližn  sedmnáctihodinovou jízdu p es t i státy. Projeli jsme 
celé esko, N mecko a b hem východu slunce se ocitli v Belgii.
Tam byly naší první zastávkou st edov ké Bruggy. Celí rozespalí jsme se již p ed 8. 
hodinou vylodili z autobusu a vydali se na pr zkum m sta. Ptáte se pro  tak brzy? 
Ze za átku jsme také nechápali, ale po pár minutách nám to došlo. M li jsme mož-
nost poznat m sto bez hluku, prolézt jeho zákoutí a prázdné uli ky, kterými b -
hem dne proudí davy turist . P ed polednem jsme se zastavili do Groeningmusea 
s výstavou d l od vlámských um lc . Byla to první galerie, kterou jsme navštívili, 
a myslím, že stála za to! Vid li jsme takové mistry, jako byl Bosch, Bruegel a nebo 
surrealista Magritte. Pokra ovali jsme v naší cest  za um ním a dostali se do kos-
tela s cílem spat it Michelangela. Uchvácení jeho madonou jsme poté ve svém vol-
nu objevovali zbytek m sta. N kte í z nás se vydali do místních podnik , jiní se 
procházeli kolem kanál  a ostatní zlákaly v trné mlýny. K ve eru jsme se vrátili do 
autobusu a p ejeli do Nizozemí, konkrétn  do Rotterdamu.

TY I M STA, P T DNÍ A NESPO ET ZÁŽITK _

_výlet za krásami Holandska
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Cht la byste u it radši v zahrani í nebo u nás?
V zahrani í bych asi necht la u it, protože neovládám 
dob e cizí jazyk. Moc dob e si uv domuji, že skrze ja-
zyk m žeme vyjád it hodn  myšlenek, a tím, že lo-
v k není rodilý mluv í, nem že vyjád it p esn  to, co 
by cht l.

Co vám tu chybí a co vám p ijde naopak 
zbyte né?
Já jsem asi v širším slova smyslu spokojená a v tom 
užším slova smyslu si myslím, že je vždy možné v ci 
vylepšovat.

Jak p istupujete k tomu, že máte vlastn  celkem 
velkou moc v tom ovliv ovat studenty? 

ím jsem starší, tím víc si uv domuji, jakou má u itel 
moc, a tím v tší si dávám pozor na to, co íkám stu-
dent m. Uv domila jsem si, že studenti slyší jenom 
to, co cht jí, takže  kolem 10 procent, a práv  proto 
se vždycky snažím zd raz ovat, že je to jenom m j 
názor, že jiní lidé mohou mít jiný názor, a snažím se 
student m ukázat i zp sob myšlení, na který nejsou 
t eba zvyklí. 

Dostávají se vám zp tné vazby od student ?
Na konci roku se jich vždycky ptám, co íkají na vý-
uku d jin, abych m la n jakou zp tnou vazbu. A co 
m  velmi p ekvapuje, je to, že hodn  jich tam píše, že 
jsem jim ukázala jiný zp sob p emýšlení, takže asi se 
to da í. 

Obohacují vás n ím studenti?
Velmi! Vždycky p ijdou s n ím, nad ím musím p e-
mýšlet.

A má poslední otázka je: Jaká byla Dagmar 
Klásková studentka?
Naivní a hloupá (sm je se). ím jsem starší, tím z e-
teln ji vidím, jak jsem byla naivní a myslela si, že vím 
všechno.

D kuji za rozhovor a p eji hezký den.
Vendy

Mgr. Dagmar Klásková je u itelka d jin um ní a t les-
né výchovy na St ední um lecké škole v Ostrav  již 10 
let. Od roku 1998 se v nuje golfu a o 11 let pozd ji se 
stala profesionální gol  stkou. Nyní je trenérkou gol-
fu na Ostravici. Ve volném ase cestuje a vzd lává se 
v mnoha oborech. Ve svých studentských letech psa-
la i cestovní blog, kde sdílela své zážitky a poznatky. 
Jaká byla její cesta a co jí p ináší SUŠ? t te dále a vše 
se dozvíte.

Co vás vedlo k tomu být u itelem a pro  jste si 
vybrala práv  SUŠ? 
Studovala jsem zde na škole s pány Kozubíkem 
a Bosákem a d jiny m  moc bavily. A už tenkrát jsem 
si d lala poznámky, co bych d lala jinak, protože jsme 
m li paní u itelku Ptákovou, která nám jenom dikto-
vala. No a pak jsem šla studovat výšku a hrála jsem 
golf. Poté jsem si íkala, že chci dál hrát ješt  golf, že 
do práce se mi moc zatím nechce, tak jsem si ekla, že 
bych šla studovat d jiny um ní, protože m  to bavilo. 
Po ase jsem se zašla podívat tady do školy a zeptala 
jsem se, jestli nepot ebují n koho, kdo by u il, jeli-
kož jsem to cht la zkusit, a ono to vyšlo. 

Takže jste spokojená tam, kde jste dnes?
Já jsem úpln  nadšená.

U íte d jiny um ní. Je n co z historie, co Vás 
inspiruje v tom, co d láte?
Vždycky narazím na n co, co m  nov  inspiruje, 
a snažím se z toho pou it a pokaždé to je n co jiné-
ho. Podle m  jak se vyvíjím, tak m  vždycky každý rok 
osloví n co jiného.

Hodn  jste toho procestovala a na svém blogu 
napsala (cituji) – JE T EBA CESTOVAT A POZNÁVAT 
CIZÍ KULTURY, ABYS LÉPE POZNAL SVOU VLASTNÍ KULTURU 
A HLAVN  SÁM SEBE.
 Znáte svou kulturu i samu sebe? 
Snažím se o poznávání sebe i chápání kultury, ale 
myslím si, že po ád je co vylepšovat. Te  jsem nap í-
klad byla na výlet  v Polsku a uv domila si zase, jak 
málo toho vím, takže v ta ‚‘Vím, že nic nevím‘‘ je úpl-
n  trefná.

Jak moc ovlivnilo cestování vaši nyn jší práci?
Já si myslím, že na tom stojí asi i má výuka, protože 
se vždycky snažím student m o svých zkušenostech 
n co povykládat a inspirovat je. Díky cestování jsem 
mohla poznat lidi z jiných kultur a pochopila jsem, co 
znamená srážka r zných kultur.  Že zkrátka  to, co je 
pro nás normální, pro n  není a opa n . 

INTERVIEW S DAGMAR KLÁSKOVOU_
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Ovšem vždy není všechno bezchybné. V muzeu se nacházely 
práce snad všech nizozemských vystavujících um lc . Lidé, kte-
í se v galerii zabývají instalací prací, by se m li ídit pravidlem 

n kdy je mén  více. Ur it  by sta ila hrstka kvalitních tv rc , 
což by zabránilo zbyte n  velkému množství vjem  na diváka. 
Nadpo etnost obraz  p íliš blízko sebe vytvá ela dost velký 
chaos.
Pozd ji p išel moment, kdy jsme museli b hat mezi patry tam 
a zpátky. Vd íme za to nep ehlednému uspo ádání místností. 
Místo obdivování krásy místního um ní jsme v tšinu asu blou-
dili. Doporu ila bych p esný a viditelný plánek schod , výtahu, 
pater a místností s popisem um leckých období, ve kterých díla 
vznikla. Zajistilo by to návšt vník m lepší orientaci.
Abych tento lánek celý shrnula a dostala se k záv ru. Pokud 
jste vášnivý obdivovatel nejenom galerií a výtvarné tvorby, ur-

it  Rijksmuseum navštivte, už jenom kv li jeho architektu e. 
Doporu uji si ud lat celý den volna vyhrazený pouze pro tuto 
budovu, nezapomenout si pevnou obuv, trp livost a dobrou 
náladu.

Pavlína Balonová

Dne 18. 4. 2019 jsme v odpoledních hodinách spole n  s dalšími ú astníky zájezdu navští-
vili nizozemské Rijksmuseum. Pro neznalé jde o jednu z nejznám jších galerií o n kolika 
patrech poblíž centra Amsterdamu.
Už p i prvním pohledu mi budova p ipadala okouzlující. Spat ili jsme širokou škálu r z-
ných lidí ješt  p ed vstupem a k tomu nám do kroku k hlavnímu vchodu hrála živá hudba 
pouli ních um lc . Ti sklízeli obrovský úsp ch u kolemjdoucích. Pokud si potrpíte na svém 
osobním prostoru, bude pro vás t chto pár minut v podchodu nep íjemných. Prochází tam 
velké množství turist , v tšina se jich zastaví u muzikant  a do budovy se musíte vysloven  
protla it davem.
Já se v Rijksmuseu t šila p edevším na obrazy nizozemského barokního malí e Rembrandta, 
proto mi bylo p ekvapením, když jsem zjistila, že se v celé galerii nachází pouze jeden jeho 
obraz, a to No ní Hlídka, u které stál houf um leckých nadšenc . V tu chvíli nastal boj o to 
procpat se dop edu a alespo  na malý moment nakouknout skrz dav.
P estože vám zabere n jakou chvíli budovu podrobn ji projít, ur it  v ní naleznete spousty 
um lc , které si zamilujete. M  osobn  velice p ekvapil Vermeer van Delft a jeho mléka ka. 
Na školním projektoru se zdála být o trojnásobek v tší. Zaujala m  i další výtvarná díla s vy-
nikající detailní malbou a pestrou paletou.

_HOLANDSKÉ BLUDIŠT  PLNÉ UM NÍ
_útržky z cest
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