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AMAZON SHAKE 

Kde muži oslavují 

Kde muži oslavují stroze ošace-

né krásky? 

Kam zmizela prostá radost z 

lásky? 

V chladné bouři dříve řekou by 

se přebrodil 

dnes v parném létě nad šatem 

svým slzu uronil 

A dravé šelmy již jen půdu dusí 

svými těly 

jak ve větru tančit i listy zapo-

mněly 

Když dítě pláče, žena pouze 

učeše mu vlásky... 

Kde muži oslavují stroze ošace-

né krásky? 

 

(Kristýna Jedličková) 
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Auschwitz & Birkenau 

Začátkem posledního listopadového týdne se celý čtvrtý ročník vydal na 

dějepisnou exkurzi do Polska. 

Úterní ráno jsme začali exkurzí v koncentračním táboře Osvětim. První věcí, 

která mě při příjezdu zarazila, bylo to, kde se místo nachází. Vždy jsem si 

představovala nějakou otevřenou planinu, okolo nikde nic, ale opak je prav-

dou. Jen pár metrů za zdí tábora stojí rodinné domky. Nejde k tomu říct asi 

nic jiného než to, že kdo toto místo nenavštívil, nepochopí. Když jsme se 

procházeli v tamějších prostorách, tak mě tu a tam přepadla myšlenka, není

-li to vlastně absurdní, že tady dnes, několik desítek let po hrůzných událos-

tech druhé světové války, procházím jako po kterékoliv jiném muzeu. Co by 

si o tom asi pomysleli ti lidé, jež zde potkal osud těžší, než si vůbec kdo 

dokáže představit. 

Když jdete chodbami, vidíte zde fotografie vězňů, všichni oděni ve stejném 

pruhovaném oblečení, všichni ostříhaní stejně nakrátko, prázdné pohledy, 

jen tu a tam záblesk naděje, schovaný však v další záplavě zoufalství. Je 

jedno, zda se na vás dívají oči děvčat, chlapců, žen nebo mužů. Všechny ty 

pohledy jsou stejné. Po zádech běhá mráz, víte totiž, že se na vás upírají 

stovky pohledů, které jako by prosily o pomoc. Polorozpadlé hračky, kufry, 

hrnečky, oblečení… Lidé tenkrát věřili, že se jednou vrátí, horlivě si svůj ma-

jetek podepisovali, aby se jim náhodou někde neztratil. Nechci si ani před-

stavovat, co se jim muselo honit hlavou, když ubíhaly dny, týdny, měsíce a 

roky. Pokud nejste úplně z kamene, tak ve vás tahle návštěva zanechá hod-

ně silné dojmy. Možná stejně jako já, až budete vycházet z areálu dalšího, 

vyhlazovacího tábora, Březinky, který vás svým bezútěšným prostředím na-

prosto odrovná, budete cítit něco, co možná ani následně nebudete moci 

dost dobře popsat. Je to směsice smutku, respektu, ale i vděčnosti. V tu 

chvíli mě totiž napadlo, že 

jsem opravdu šťastným člo-

věkem. Šťastnou duší, které 

je dovoleno jezdit a létat po 

světě, jak jen chce, a šířit 

svoje názory jakbysmet. Na 

závěr mě napadá jen jedno 

– buďme vděčni za to, v jaké 

době žijeme, ale nenechme 

upadnout v zapomnění 

strasti doby minulé. 

(Ester Sidibé) 
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Jak zatočit s prokrastinací 

Všichni to dobře známe. Přijde ten týden, který se hemží samými projekty a tes-

ty. A my, namísto důkladné přípravy, děláme všechno, jen ne učení. Někdo vaří 

a uklízí, jiný dá přednost filmu a tak dále. Ale jak se prokrastinaci zcela vy-

hnout? V tomto článku se pokusím o předání mých tipů, které pomáhají mně i 

mým kamarádům. 

 Odstraňte ze svého pracovního prostoru všechno, co by vás mohlo teoretic-

ky rozptýlit, a to především telefon. 

 Povzbuďte se. Ne, žádné politování, spíše ve stylu: „Tenhle týden, byl ná-

ročnější, ale tys to zvládl/a levou zadní! Pojď se stejně tak vypořádat i s tě-

mito úkoly.“ 

 Můj osobně nejosvědčenější tip je slíbit si za splněný úkol odměnu. Může to 

byt i úplná maličkost, epizoda nového seriálu nebo třeba dortík po testu. 

(Anna Husáková) 

Zlomení 

Drahý řekni, jaký úhel asi? 

svírají Tvé polámané řasy? 

A kdo by dneska na kolena kle-

kal? 

I starý ďábel před člověkem 

smekal… 

A jaká díla, lidé dobří, tu zde po 

nás zůstanou? 

Než víno shnije, zraje tiše… 

však zvony zvonit ustanou 

Pak naměříme mezi prsty, jaké 

úhly asi? 

svírávaly naše polámané řasy. 

 

(Kristýna Jedličková) 

DofE stříbrná ceremonie 

Ve středu 6. prosince jsme se setkaly s ostatními účastníky programu 

DofE. Celý program byl zahájen poslechem The Rebel Pipers a úvod-

ním slovem moderátora. Během celého programu se na podiu vystřída-

la spousta patronů, kteří nám ve svých proslovech pověděli o své cestě 

k úspěchu a překážkách, které museli překonat. Slyšeli jsme například 

Lejlu Abbasovou nebo hlavního představitele britské ambasády. 

Kolem půl dvanácté už nás oceněné moderátor jednotlivě zval na podi-

um a stručně obecenstvo seznamoval s cíli, které jsme v rámci úrovně 

splnili. Odznak s diplomem jsme si převzali přímo od patronů, kteří nám 

pogratulovali k dokončení úrovně a s úsměvem nás povzbudili slovy, ať 

pokračujeme s tím, co děláme. 

My dvě jsme po ukončení ceremonie rozhodně ocenily přichystaný fo-

tokoutek s nepřeberným množstvím rekvizit k zapůjčení. Nicméně ať už 

se jedná o bronzovou nebo stříbrnou ceremonii, nemůžeme vyloženě 

říci, že bychom si jednu užily více. Zakončení vašeho dlouhodobého 

snažení převzetím ceny je vždy neskutečný zážitek. 

Bronzovou a stříbrnou úroveň jsme sice úspěšně zakončily, nicméně 

stále máme před sebou tu nejdelší – zlatou. 

On the 6th of December we were awarded with our silver standard from 

The Duke of Edinburgh International Award. To get this award partici-

pants must choose a talent, sport and volunteering activity and pursue 

this for 6 months including an expedition. In our case that was a 3-day 

expedition to Moravia. For her talent activity, Eliška chose to write a 

book, whilst Sofia decided to improve her skills in artistic activities and overall return to painting. After the ceremony, 

we enjoyed taking pictures in the photo booth with many props including beer. For the upcoming year we are looking 

forward to getting our golden standard and finish our wonderful journey. 

(Sofia Špirková & Eliška Křížová) 

Ilustrační fotografie  
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Náhodné setkání 

Cestování neod-

myslitelně patří 

mezi mé nejoblí-

benější aktivity. 

Budou tomu dva 

roky, co jsem 

navštívila Japon-

sko. Tenkrát 

jsem si tenhle 

stát ve východní 

Asii vybrala hlav-

ně kvůli sushi, 

které bez roz-

mýšlení můžu zařadit mezi má nejoblíbenější jídla, a v Japonsku je k dostání 

na každém rohu. Po pár dnech a po nespočtu vyzkoušených restaurací jsem 

uměla vybrat nejlepší restauraci, aniž bych v ní kdy předtím byla. Klíčem bylo 

nechodit do podniků, které se hemží turisty, ale naopak vybírat místa, kde je 

co nejvíc místních obyvatel a místa, která jsou vzdálenější od turistických 

částí města. Když dodržíte předešlé kroky, dostanete se k nejlepším pochout-

kám za lidové ceny. Já jsem zrovna čekala frontu na mé milované sushi, když 

mě kluk stojící za mnou, krkolomnou angličtinou požádal o vyfocení, při poři-

zování fotografie se mě zeptal odkud jsem a co mě přivádí do Japonska. Ne-

mohla jsem si nevšimnout jeho radostného výrazu po tom co jsem zmínila 

Českou republiku. Během večeře jsem zjistila, že se v rámci Erasmu chystá 

právě do Prahy studovat. Nejen, že jsem se dozvěděla spoustu tipů na místa, 

která bych měla navštívit v Japonsku, ale i já jsem se podělila o svá oblíbená 

místa v Praze, a tak věřím, že jsem mu čas strávený v Česku zpříjemnila stej-

ně jako on mě v Japonsku. (Annie Nathalie Tranta) 

DID YOU KNOW? 

WOMEN ARE THE SUPREME 

GENDER? 

Yes, it’s true. Kids get their in-

telligence from their mothers. 

Researchers say a mother’s ge-

netics determine how smart her 

children are. The father makes 

no difference. Intelligence genes 

are carried on the X chromoso-

me. Because females have two 

of them, they are more likely to 

transmit that intelligence to their 

kids. Studies done on mice hel-

ped confirm the theory. Mice gi-

ven an extra dose of maternal 

genes developed bigger brains 

but smaller bodies. Those given 

an extra dose of paternal genes 

had smaller brains but larger 

bodies. So even though we love 

our dads, the only thing that got 

us where we are now, were basi-

cally our moms’ genes. Thanks 

moms! 

#STRONGINDEPENDENTWOM

ENRULETHEWORLD 

Marie-Magdalena Bradová                            

(www.independent.co.uk) 

Ilustrační fotografie (Annie Nathalie Tranta) 
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Pomáhání ostatním 

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč někteří lidé pomáhají 

druhým a jiní ne? Co je k tomu vede a co z toho mají? Někdo 

možná z nudy někdo jiný z pocitu viny, ale každý v sobě 

máme instinkt druhým pomáhat. Alespoň doufám, že je to 

tak. Všichni máme moc práce, ale vždy se najde chvilka na to 

udělat někomu radost. Ať už formou různých projektů, nebo 

prostřednictvím DMS. A co z toho budete mít? Krásný pocit 

radosti, který nelze žádným finančním obnosem nahradit. 

(Barbora Rosová) 

 

FASHION TRENDS— HIGH FASHION RISING AMONGST 

YOUNGER GENERATIONS? 

Last time I wrote an article about hypebeasts. Now I’m going to talk about high fashion. So, what is this high fash-

ion now? Just like what hypebeasts wear is considered streetwear fashion, people who wear luxury brands wear 

high fashion. As you know, people are capable of spending a lot of money on fashion – by fashion I mean 

clothes, shoes, accessories and more. Not only are brands like Supreme, Palace, Bape and others popular, 

thanks to artists that youngsters listen to, luxury brands have gotten really popular. Brands as: Gucci, Louis Vuit-

ton, Balenciaga, Dior, Chanel, Fendi and more. Why is the popularity amongst younger ones influenced by the 

artists though? Rap artists have used the names many times in their songs and also worn these brands many 

times in their music videos. As an example, you can check out the 17 year-old artist Lil Pump and his song Gucci 

Gang. Luxury brands were always a thing between fashionistas and designers, but was it such a big thing with 

the younger ones? I didn’t know much about it, but since I’ve heard so many people talk about it, I’ve become 

very informed. 

Aren’t these brands really expensive though? Well yes, they are. But luxury brands give much of a bigger impres-

sion when worn. You can’t just compare Palace with Balenciaga. The difference between the prices, material and 

design is just too big. In-

stead of wearing these 

brands on a daily basis like 

some unacknowledged kids 

that I’ve seen, styling a really 

fire outfit with some high 

fashion pieces on some oc-

casions or events makes a 

really big impact on people. 

Luxury brands are a rare 

thing, but should they be 

worn by the younger ones? 

What are your thoughts? 

(Ha My Nguyen) 
Ilustrační fotografie Ha My Nguyen 
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