
Presloviny

17.LISTOPAD 1989:
VZPOMÍNKY, KTERÉ SE Z HLAVY NEVYMAŽOU

DISTANČNÍ VÝUKA NA 
PODZIM
Zhodnocení podzimní distanční výuky na SSPŠ

11
/2

0
2

0

OD STUDENTŮ... PRO VŠECHNY!

NOVINKY ZE SSPŠ: LISTOPAD 2020

DOPAD COVID-19 NA DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

STUDENTI BYLI SKVĚLÍ, NAPROSTÍ PROFESIONÁLOVÉ

ZDARMA



OBSAH
11/2020

02
04

14
17.LISTOPAD

VZPOMÍNKY, 
KTERÉ SE 
Z HLAVY 

NEVYMAŽOU

ZAMYŠLENÍ
DOPAD 

COVID-19 
NA DUŠEVNÍ 

ZDRAVÍ
TÉMA MĚSÍCE
V ČEM JE JINÁ 

PODZIMNÍ 
DISTANČNÍ 
VÝUKA NA 

SSPŠ?

#diky ze muzem



17.LISTOPAD 1989 MÝM POHLEDEM:

VZPOMÍNKY, KTERÉ SE 
Z HLAVY NEVYMAŽOU

Já a 17.11.1989:
Netuším nic. Konec přednášek. Odcházím 
ze školy (VŠCHT). Je pátek a těším se, že si 
užijeme studentský víkend. Chci jet na kolej. 
Potkávám kamaráda Zdeňka. Zdeněk: „Hele 
jdeme na Albertov.“ Tak se přidám.

A najednou jsem v jiném světě. 
Mraky lidí. V rukou vlajky. Maminky s kočárky. 
Někdo mluví do reproduktorů. Konec řečí 
a dav se pohnul. Jdeme na Vyšehrad. Stojím 
u Máchova hrobu (bohužel žádná fotka se 
nedochovala). Všude zapálené svíčky. A  zase 
pohyb. Běžíme s kamarádem, abychom byli 
v   prvních řadách. Jdeme po nábřeží, po 
proudu řeky. Chceme na Václavské náměstí. 
Zahneme do boční ulice (myslím, že to byla 
Myslíkova, ale jistá si nejsem). A najednou 
konec. Před námi kordon policie. Dál to nejde. 
Takže čelem vzad. Jsme zpět u řeky a jde se 
dál. Míjíme Národní divadlo. V oknech stojí 
herci v  úžasných kostýmech a kynou nám, 
jako oživlé sochy.

# D I K Y  Z E  M U Z E M

Jsme na Národní třídě.
Dav se zastavil. Netušíme, co je na začátku. 
Z bočních ulic se vyvalila policie se štíty 
a  obušky. Za ní najely antony. Není kam jít. 
Z  megafonů zní: „Rozejděte se“. Ale není kam. 
Domy a policie. Kdo chce odejít, je okamžitě 
zatknut a odveden do antonů. Sedáme na zem. 
Zapalujeme svíčky. Zní: „Máme holé ruce“.

Najednou se svět změnil.
Policie se pohnula. Vytlačila nás do bočních 
ulic. Já stála na rohu a hlídal mě policista se 
zbraní. „Vyklizenou“ Národní třídou odváděli 
zatčené k antonům. Můj nejhorší pohled, 
který nikdy nezapomenu: policajt má v ruce 
namotáné dlouhé vlasy nějaké dívky a táhne 
ji za ně po zemi. I po těch letech se mi roztřásly 
ruce. 

Za kordonnem policie stojí kamarád 
a  nešťasně na mě gestikuluje. 

Můj dohlížející se ptá: „Co děláš?“... „Stojím.“... 
„Myslím jinak.“... „Chodím na vysokou.“ 
Rozhlédne se... „Zmiz!“
Utíkám. Policie mě pouští kordonem. Objímám 
se s kamarádem a přiznávám, jsem vyděšená 
jak nikdy.

Vracíme se na kolej. Budíme kamarády. 
Otevřeme flašku rumu a vyprávíme, co jsme 
zažili.

A dál... to je na další vyprávění.

17. listopad je pro nás všechny 
jedním z nejvýznamnějších 
svátků, které v České republice 
slavíme. Podívejme se na den 
17. 11. 1989 tak, jak jej viděla na 

vlastní oči učitelka Smíchovské 
střední průmyslové školy, Ing. 
Olga Palkosková Kaiferová.

I N G .  O L G A  P A L K O S K O V Á  K A I F E R O V Á

Foto: archiv Ing. Olgy Palkoskové Kaiferové

„STUDENTI VŠECH FAKULT, 

SPOJTE SE!” 

„NECHCEME NÁSILÍ”

„KDY - KDYŽ NE TEĎ?

KDO – KDYŽ NE MY?“

#diky ze muzem

„Historie je něco, co se má připomínat, a měla by se připomínat bez cenzury. Jsem vděčná, že si 
můžeme připomenout, co se stalo 17. listopadu, a jsem vděčná za všechny, co bojovali za svobodu 
a  demokracii. Osobně si asi ani neumím představit život za jiné situace a jsem vděčná, že tato situace 
je taková, jaká je.“                Markéta Zelenková

„17. listopad vnímám jako velmi silnou vzpomínku na veškeré nepokoje, které proběhly desítky let 
zpět. Za nejabsurdnější čin považuji známé popravení devíti studentů, které pro mě představuje 
naprosto šílené časy, které nikdo z nás nechce zažít. Každý by měl vědět, proč 17. listopadu nešel 
do školy/do práce a zavzpomínat tak na tehdejší režim, který mnohým lidem změnil či dokonce vzal 
život.“                   Kristián Ulrych

„Osobně si nedokážu představit, jaké myšlenky a pocity poletovaly lidem 17. listopadu roku 1989 
při demonstraci hlavou. Musel to být krásný, zároveň však děsivý pocit. Cítit to obrovské napětí 
a  být hnaný vpřed nadějí, že nás tento režim někdy opustí, ale i mít dostatečnou odvahu postavit se 
režimu a přijmout následky, které demonstranty při výzvě k rozchodu neminuly. Pro nás, jakožto 
mladou generaci, která v této době zatím s ničím podobným bojovat nemusí, je to nejspíše těžko 
představitelné, a proto já, a věřím, že i mí vrstevníci, k takovým lidem vzhlížíme s obdivem a úctou 
a děkujeme, že pro nás připravili svobodnější budoucnost.“      
Jan Raunigr

KOMENTÁŘE STUDENTŮ
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Foto článek: archiv školy, pixabay.com

COVID-19 UČÍ ŠKOLY, JAK SE UČIT ONLINE:

V ČEM JE JINÁ PODZIMNÍ 
DISTANČNÍ VÝUKA NA 
SMÍCHOVSKÉ SPŠ?

Na jaře se výuka ve školách z formy prezenční 
transformovala do formy distanční. Všichni 
doufali, že na podzim nic takového již nepřijde, 
ale na druhé straně se mnohé školy na tuto 
možnost připravovaly. Nejinak tomu bylo na 
Smíchovské SPŠ.

„Zpětnou vazbou pro mě byly tradiční zářijové 
ankety mezi učiteli a studenty, ve kterých 
jsem se jich tentokrát také ptal na online 
výuku. Kromě toho, že se navzájem ohodnotili, 
tak mi také poskytli další důležité informace,“ 
vysvětluje Radko Sáblík, ředitel Smíchovské SPŠ, 

„Na co si všichni oprávněně stěžovali, byla 
absence jednotného systému, který by 
všichni používali. Na jaře jsem ho nestanovil 
záměrně, protože již před uzavřením škol 
učitelé a studenti komunikovali na různých 
platformách, využívali i sociální sítě, a já jim 
nechtěl komplikovat život. Ukázalo se, že 
toto mé rozhodnutí bylo chybné. Proto jsme 
přistoupili ke změně,“ dodává.

Na Smíchovské SPŠ jsou nyní využívány 
propojené systémy Moodle a MS Teams. Tyto 
systémy nahrazují současnou Virtuální školu, 
na které budou ve školním roce 2020/2021 
probíhat již jen Studentské a Maturitní projekty, 
neboť systémy neumožňují rychlou aplikaci již 
vytvořeného, úspěšného a zažitého systému 
pro vytváření a hodnocení projektů. Data 
budou zásadně ukládána do systému Moodle 
a  zálohována na serveru školy.

T É M A  M Ě S Í C E

„Služba MS Teams je pro nás sice zdarma, 
ale za zálohování dat by chtěla společnost 
Microsoft asi půl milionu korun za rok. 
Proto ta kombinace Moodle a MS Teams,“ 
vysvětluje Radko Sáblík.

Vyučuje se podle rozvrhu, nicméně ten 
je redukován. Jak je na Smíchovské SPŠ 
tradiční, i na podzim mají učitelé značnou 
volnost, jak takovou redukci provést. Platí 
jen základní doporučení ředitele. Ta říkají, 
že videokonference by měly trvat přibližně 
30 minut, předměty, které mají za sebou dvě 
hodiny, mají mít videokonferenci jen v první 
hodině a druhá má sloužit k samostudiu či 
vypracování úkolů či projektů. Ve vícero 
hodinami dotovaném českém jazyce či 
matematice lze videokonference dělat po 
skupinách, i o tom si rozhodne příslušný 
vyučující. Podstatné je, že veškeré úkoly jsou 
tentokráte soustředěné na jediném místě.

„Jasně jsem všem sdělil, že pokud není úkol 
pro studenty zapsán v MS Teams, tak pro 
ně není závazný, nemusí ho vypracovávat,“ 
vysvětluje ředitel SPŠ a dodává, „Mám ohlasy 
od učitelů a studentů a ty jsou veskrze 
kladné. Všem jednotný systém vyhovuje 
a  dobře se v něm orientují.“

Smíchovská SPŠ je oproti jaru 
na distanční výuku daleko lépe 
připravená. Byl stanoven jednotný 
systém a osvědčuje se využívání 
grafických tabletů. 

DISTANČNÍ VZDĚLÁVANÍ
(též jako „výuka online“)

Distanční forma je samostudium, kdy výuka 
neprobíhá v učebnách a nevyžaduje se osobní 
účast učitelů a studentů ve škole. Student 
se školou komunikuje např. prostřednictvím 
počítačových interaktivních programů, 
e-mailu, internetu, záleží na  možnostech 
školy, především její technické vybavenosti. 
Užívaným informačním technologiím jsou 
metodicky i didakticky přizpůsobeny veškeré 
učební pomůcky. Studenti ovšem nestudují 
zcela izolovaně, ale během studia pravidelně 
komunikují se svými učiteli.
Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání

„Chci poděkovat za ochotu, trpělivost 
a servis, který pro výuku připravilo IT 
oddělení. Vůbec jsem nečekala, že se mi 
může podařit první hodiny v novém systému 
zdárně odučit. Ale bez jediného problému 
jsem zavěsila studijní materiály, prošla 
konferencemi i s nasdílením obrazovky a 
připojením tabletu, stáhla jsem prezenčky. 
Prostě bomba,“ říká s očividným nadšením 
učitelka matematiky Tamara Mainzerová,

Existují i jisté výjimky, například mnozí učitelé 
matematiky používají program Techambition, 
studenti oboru Kybernetická bezpečnost pak 
pracují v systému, který vyvinuli jejich učitelé 
David Sýkora a Nathan Němec, a ve kterém 
mohou prakticky řešit hackerské útoky. Navíc 
se osvědčuje i využívání grafických tabletů 
v  hodinách matematiky.

„Opět chci moc poděkovat IT oddělení, 
ten grafický tablet je bomba! Například 
pro zpestření jsem na plátno dovolila 
zasahovat i třídě, bylo to úžasné. Žádné 
hotové sebepečlivěji připravené studijní 
materiály nenahradí to, když slyší i vidí 
proces tvoření před sebou,“ říká rozhodně 
Tamara Mainzerová.

„Když jsem poprvé použila grafický tablet, 
byla jsem nadšená. Hodně mně to usnadnilo 
práci při distančním studiu, kdy počítám 
příklady. Ráda bych poděkovala IT oddělení 
za tuto možnost a hlavně panu Jakubu 
Karafiátovi. Vše mně vysvětlil a ukázal, 
takže již první hodina výuky s tabletem 
proběhla bez problémů,“ připojuje se 
i  učitelka matematiky Alena Rybáková. 

-red-

SYSTÉMY VYUŽÍVANÉ SSPŠ NA 
DISTANČNÍ VÝUKU
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OČIMA STUDENTŮ
„Online hodiny jsou určitě náročnější, než 
normální hodiny, ale učitelé se snaží dělat, co 
můžou a to tomu hodně pomáhá. Myslím si, že 
i když to není ideální, tak jsou online hodiny 
dobré a něco se z nich naučím. Nevýhody jsou 
občasné výpadky internetu a občasné problémy 
s programy, naopak výhodou je například 
přehled domácích úkolů a časy odevzdání. 
Myslím si, že online výuka nikdy nenahradí 
face to face kontakt, ale zatím vše funguje tak, 
jak má.

D A L I B O R  L Ž Í Č A R

S online výukou jsem spokojena. Vyhovuje mi, že 
mám více času na mimoškolní aktivity, protože ráno 
a odpoledne nemusím cestovat do školy a ze školy. 
Sice se mi zdá, že učitelé někdy zadávají až moc úkolů 
a studenti v hodinách většinou nedávají moc pozor, ale 
celkově mi distanční výuka vyhovuje.

S I M O NA S K O K A N O VÁ

ONLINE VÝUKA NA SSPŠ

Distanční výuka mi zatím vyhovuje, protože 
můžu být doma a nemusím jezdit na internát 
a  učitelé jsou vstřícní, a pokud nastane problém, 
dá se s nimi bez problémů domluvit.

M A R K É TA PA L Á N O VÁDistanční výuka má výhody i nevýhody. Mezi 
výhody patří více času pro většinu studentů, 
protože nemusí cestovat do školy, ale stačí si 
sednout k počítači. Ale problém nastává, když 
vám vypadne elektřina, jako se to stalo mně 
na posledních deseti minutách Prezentačních 
dovedností. Sice jsem měl notebook s plně 
nabitou baterií, ale router tuto výhodu neměl. 
Když jsem se chtěl připojit pomocí mobilních 
dat, tak jsem zjistil, že výpadek postihl i vysílač 
mobilních sítí. Na druhou stranu někteří studenti 
na hodinách nemusí být z podobného důvodu, 
ale proto, že na hodinu zapomenou nebo se na 
to vykašlou. Zatím si nepamatuji, že by se toto 
stalo v naší třídě.

M A R I A N  M O R AV E C

Můj názor k online výuce je takový smíšený. Je sice 
dobré, že můžeme vstávat později, ale je problém, 
že nedáváme takový pozor, jako kdybychom byli 
ve škole. Já sám často nedávám pozor při online 
výuce, protože mě znervózňují ostatní věci. Snažím 
se dávat pozor, ale někdy se to prostě nedá. A to 
mi právě vadí, protože já nestuduji, jen abych 
vystudoval, ale abych se něco naučil, a to mi právě 
moc nejde při online výuce. U učitelů mi častokrát 
přijde, že se u nich pomalu nic nezměnilo v podobě 
stylu učení, takže se mi zdá, že přesun na online 
výuku měli lehčí než my, žáci.

VÁC L AV T Y L L I N G E R

Přestože probíhá aktuální online výuka 
organizovaně, včetně zadávání úkolů, tak je 
jedna věc, která se mi zdá problematická. Tou 
je délka školy. Plná délka hodin a rozvrhu 
způsobuje, že je ke konci dne těžké se na 
vyučování plně soustředit. Kromě toho bych ale 
řekl, že online výuka plní svůj účel umožnit nám 
studovat, přestože jsou školy zavřené.

JA N  T R OJÁ K

Online výuka, jako většina věcí, má své výhody 
i  nevýhody. Mezi výhody rozhodně patří absence 
cesty do školy. Mezi nevýhody řadím domácí 
prostředí. Jelikož nejsme ve škole a máme volnost, tak 
máme nutkání dělat něco jiného, než školu. Vyučující 
se snaží udělat, co je v jejich silách, aby výuka byla co 
nejlepší, ale výuku ve škole to nenahradí.

K R I S T I Á N  Š T Ě PÁ N
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ROZHOVOR: RADKO SÁBLÍK,
ŘEDITEL SSPŠ A ČLEN EXPERTNÍ SKUPINY KE STRATEGII 2030+

PRÁCE NA STRATEGII PRO 
MĚ BYLA OBROVSKOU 
PŘÍLEŽITOSTÍ

V pondělí 19. října 2020 schválila vláda České 
republiky dokument Strategie 2030+, který 
představuje vizi vzdělávání na další desetiletí. 
Jste jako jeden z autorů této strategie 
spokojený?

„Pochopitelně spokojený jsem, a jsem také 
rád, že dokument schvalovala vláda, nikoli jen 
Ministerstvo školství. Pokud chceme ve školství 
něco opravdu změnit, musí se na tom podílet 
celá společnost a tedy i další vládní resorty. Jistě, 
mělo by to být samozřejmostí, protože ve všech 
oblastech našeho života se lépe uplatní správně 
vzdělaní lidé. A slovo správně bych podtrhl, protože 
pokud jsem chodící encyklopedie bez schopnosti 
své znalosti uplatnit v praxi, tak k čemu mi jsou? 
Maximálně tak do nějaké více či méně smysluplné 
televizní soutěže.“

Byla práce na Strategii 2030+ pro vás více zátěží 
nebo příležitostí?

„Práce na strategii byla velkou zátěží, to 
bezpochyby. Ale zároveň i obrovskou příležitostí 
některé své názory a vize realizovat ve větším 
měřítku, než jen na škole, kde jsem ředitelem. 
Pokud chcete něco změnit, tak nestačí nadávat 
u  piva, ale musíte hledat způsoby, jak vývoj v dané 
oblasti ovlivňovat. Já tuto příležitost dostal a jsem 
za to velmi rád, ačkoli jsem tomu musel obětovat 
mnoho svého času.“

Dokument je jistě kompromisem, ne vše, co jste 
chtěl, se do něho podařilo propsat.

„Pokud nejste diktátor či absolutistický monarcha, 
tak vždy musíte hledat kompromis. V   případě 
Strategie 2030+ pak v několika rovinách. 

R O Z H O V O R

Za prvé v naší osmičlenné externí pracovní 
skupině, která dokument z pověření ministra 
školství připravovala. Ani v té jsme se v mnoha 
oblastech neshodli. Poté v diskusích s vrcholnými 
představiteli ministerstva, ale také s různými 
profesními sdruženími, platformami učitelů, 
ředitelů i studentů. S těmi všemi jsme komunikovali 
a snažili se minimálně přemýšlet nad jejich názory, 
nad jejich vznesenými připomínkami.“

Čeho jste si při vytváření Strategie 2030+ cenil 
nejvíce?

„Toho, co si při vytváření tohoto dokumentu 
hodně cením, je víc. V prvé řadě atmosféry v našem 
expertním týmu. Ano, měli jsme v mnohém rozdílné 
názory, ale od začátku do konce také velký respekt 
k názorům druhých, k nim samotným. Dalším byla 
velká podpora samotného ministra školství. Po 
pravdě, očekával jsem, že nás na první schůzce 
pozdraví a popřeje nám hodně úspěchů. On však 
s námi strávil skoro tři hodiny ve velmi otevřené 
diskusi. Vrcholem pak bylo, když pan ministr svolal 
výjezdní třídenní zasedání naší pracovní skupiny 
těsně před dokončením dokumentu, a   nejen 
že s   námi byl po celé tři dny, ale také přivezl 
všechny své náměstky a ředitele jednotlivých 
sekcí i ústředního školního inspektora. Nesmím 
také zapomenout na tým mladých a zapálených 
lidí z ministerstva školství, který nám poskytoval 

V pondělí 19. října 2020 schválila 
vláda České republiky dokument 
Strategie 2030+, předložený 
ministrem školství, který se zabývá 
vizí českého školství minimálně na 
dalších deset let. Při té příležitosti 

jsme se zeptali Radko Sáblíka 
na jeho pocity a názory, neboť 
byl jedním z osmi členů expertní 
skupiny, která tuto vizi z pověření 
ministra školství připravovala.

velkou podporu, při vyhledávání potřebných 
dokumentů, v nezáživné administrativě. Na závěr 
chci zmínit velký zájem veřejnosti, jen já osobně 
jsem absolvoval asi dvacet konferencí či debat, a 
cítil, že je velký zájem české školství posunout dále. 
To vše, co jsem popsal, mi vlévalo novou energii do 
žil, když už jsem toho měl tak říkajíc dost, mlel jsem 
z posledního.“

Jste autorem dvou mediálně známých výroků. 
Za prvé, že je potřeba seškrtat obsah učiva o 
padesát procent, a za druhé, že kdo vychovává v 
současnosti studenta na konkrétní pozici, páchá 
na něm zločin. Není to přeci jen značná mediální 
zkratka?

„Jistě, když chcete něco zdůraznit, použijete 
mediální zkratku, od níž očekáváte, že vyvolá 
zájem o vaše vyjádření. Je ale třeba si uvědomit, 
že informace přibývají exponenciálním tempem 
a nemůžete pořád přidávat nové, aniž bychom se 
zbavovali těch starších, neaktuálních, pro většinu 
populace nepotřebných. Navíc většinu pasivně 
předávaných informací žáci a studenti velmi rychle 
zapomínají, takže efektivita takové výuky je někde 
mezi pěti až patnácti procenty, a to je dle mého 
fakt škoda ztraceného času, který je na to učiteli 
i  studenty vynakládán. Nejde o to, aby byli studenti 
hloupější, ale naopak, aby si důležité informace 
uložili do dlouhodobé paměti a mohli na nich 
později stavět. Co se týká konkrétních pracovních 
pozic, tak asi ani ten nejlepší a nejsebevědomější 
prognostik vám neřekne, které pracovní pozice do 
pěti let vymizí a naopak, jaké nové vzniknou. Dříve 
setrvával člověk v jednom zaměstnání klidně celý 
život. Průzkumy dělané ve Spojených státech 
uvádějí, že délka setrvání na konkrétní pracovní 
pozici je 4,2 roku a poločas rozpadu dovedností 
pět let. Z toho vyplývá, že potřebujeme lidi schopné 
se přizpůsobovat měnícím se podmínkám na 
trhu práce, lidi kreativní, schopné se učit novým 
věcem, a nejlépe vymýšlející nová pracovní místa 
nejen pro sebe, ale i pro druhé. Nemusí se nám nic 
z toho líbit, ale to je tak jediné, co s tím můžeme 
dělat. Vývoj společnosti jde dopředu a  my jsme 
povinni žáky a  studenty připravovat tak, aby se 
dokázali prosadit. Jinak na nich opravdu pácháme 
zločin, třeba i v dobré víře. Jistě, mnozí se ve 
světě i tak prosadí, otázkou však zůstává, zda 
díky současnému vzdělávacímu systému, anebo 
navzdory jemu.“

Nehrozí, že jako mnohé jiné vize zůstane 
Strategie 2030+ opět jen na papíře a v praxi se 
mnoho nezmění?

„Takový osud pochopitelně hrozí všem podobným 
strategickým dokumentům. Implementace je 
klíčem, aby se něco změnilo. V případě změn ve 
školství ale nelze takovou věc učinit nějakým 
zákonem, výnose, aklamací, tady se vše musí 
odpracovat. Na všech úrovních. Klíčem však budou 
samotné školy. Český ředitel školy má nejvíce 
kompetencí ze všech ředitelů škol na světě. Ale 
s   tím také velkou odpovědnost. On jako první 
musí přijmout závěry Strategie 2030+ a mít vnitřní 
motivaci ji naplňovat.

Ale také odvahu, protože mnohdy narazí na tuhý 
odpor tvrdého konzervativního jádra, které může 
být sice v menšině, ale bude se bít za zachování 
tradic do hrdel a statků. Ale jen učitel s vnitřní 
motivací nakonec záměry Strategie 2030+ je 
schopen realizovat. Ta je o změně myšlení, a to je ta 
nejtěžší věc, kterou je nutné uskutečnit. Vystoupit 
ze své komfortní zóny, změnit své zaběhané 
způsoby. Po pravdě, komu z nás je něco takového 
příjemné. Ale jiné cesty není. Pokud chceme 
posunout české školství dále, musíme změnit 
myšlení nejen ředitelů a učitelů, ale také veřejnosti 
a rovněž žáků a studentů. Ti musí mít vnitřní 
motivaci převzít za své vzdělávání zodpovědnost, 
vzdělávat se pro sebe, nikoli pro spokojenost 
svých rodičů, svých učitelů a už vůbec ne pro ty 
nešťastné známky, které bohužel v současnosti 
hodnotí krátkodobé znalosti, které velmi brzy poté 
žáci a studenti zapomenou.“

Děkuji za rozhovor.

Rozhovor připravil a vedl Michael Kalista, 
student UK, absolvent a učitel Smíchovské SPŠ
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Studenti Smíchovské SPŠ se zúčastnili 
mezinárodní soutěže v kybernetické 
bezpečnosti. Pro 21 studentů z 1. až 4. ročníku 
oboru vzdělávání Kybernetická bezpečnost šlo 
o velkou zkušenost. 

„Akce DarkCTF, přičemž CTF je zkratka pro 
Capture the Flag, což lze volně přeložit jako 
„Získej vlajku“, probíhala od pátku od třinácti 
hodin do osmi hodin sobotního rána. Cílem 
bylo splnění co nejvíce úkolů z různých 
kategorií, např. kryptografie, reverzní 
inženýrství, webové bezpečnosti, exploatace, 
Linux, OSINT atd. Aby to bylo férové vůči 
ostatním týmům, rozdělili jsme se na skupiny, 
které soutěžily samostatně.“ popisuje průběh 
David Sýkora, učitel kybernetické bezpečnosti 
na Smíchovské SPŠ, který pro studenty soutěž 
organizoval. 

Š K O L A

AKTUALITY
SSPŠ LISTOPAD 2020

„Akci jsme ukončili ze zdravotních 
důvodů po dlouhých dvaceti hodinách 
aktivního řešení úloh bez spánku. V 
ten moment jsme měli tři ze šesti týmů 
v první stovce z 808 zúčastněných 
týmů, což chápu jako velký úspěch, 
neboť se takových akcí standardně 
účastní týmy studentů universit 
a   odborníci z oboru,“ zhodnotil akci 
David Sýkora, 

R E D A K C E

STUDENTI SMÍCHOVSKÉ SPŠ SE 
V MEZINÁRODNÍ KONKURENCI 
KYBERTETIKŮ NEZTRATILI 

Tohle si nikdo nepřál, ale všichni se takového 
řešení obávali. Tradiční maturitní plesy 
Smíchovské SPŠ v Lucerně přilákají obvykle 
přes dva tisíce hostů, a takové množství lidí 
na jednom místě po dobu mnoha hodin … Dá 
se předpokládat, že i koncem ledna nebude 
z  hygienických důvodů taková koncentrace osob 
v Lucerně žádoucí. Ples pořádá ve spolupráci se 
školou Rada rodičů, níže je uvedeno oficiální 
vyjádření jejího předsedy Martina Mosingera. 

S lítostí jsem nucen sdělit, že výbor Spolku rodičů 
a přátel školy považuje realizaci Maturitního 
plesu Smíchovské SPŠ v obvyklém místě a čase za 
neuskutečnitelnou, s ohledem na restriktivní opatření 
ze strany státu ve věci Covidu. Proto jsme rozhodnuti 
místo Maturitního plesu uspořádat, společně se 
školou, vhodnou akci v době po maturitách, něco na 
způsob slavnostního vyřazování absolventů. Tedy 
jakousi promoci, konanou v otevřeném prostoru. Na 
konkrétní formě, přesnému načasování a umístění 
této akce již intenzivně přemýšlíme.“ 

ZRUŠENÍ MATURITNÍHO PLESU 
SMÍCHOVSKÉ SPŠ, PŘÍPRAVA 
NÁHRADNÍ AKCE

Ředitel Smíchovské SPŠ Radko Sáblík jednal 
osobně na SPŠSE Liberec s jejím ředitelem 
Jaroslavem Semerádem a zástupci Agentury 
pro regionální rozvoj s.r.o., která byla zřízena 
Libereckým krajem a zajišťuje pro něj 
inovativní projekty. Tu zastupoval na schůzce 
její ředitel Petr Doubravský a manažer Tomáš 
Drašnar. Tématem jednání bylo vybudování 
Kybernetického polygonu na liberecké 
průmyslovce, kdy byla Smíchovská SPŠ 
požádána o pomoc a rady. 

Později se pomocí online diskusí připojili 
k  hledání vhodného řešení učitelé kybernetické 
bezpečnosti ze Smíchovské SPŠ Nathan Němec a 
David Sýkora. Nathan Němec nakonec zpracoval 
a zaslal podklady pro přípravu projektu na 
liberecké průmyslovce. 

 „Vážený pane Sáblíku, pane Němci, velice vám 
děkujeme za parádně a rychle zpracované 
a  dodané informace, jste velmi laskaví!! Moc 
nám to pomůže v dalších krocích na zřízení 
podobného centra v Libereckém kraji!! 
Až budete mít cestu do Liberce, ozvěte se 
prosím, rádi se s vámi setkáme a pozveme 
vás minimálně na oběd!“ píše se v děkovném 
e-mailu Tomáše Drašnara.  

UČITELÉ SMÍCHOVSKÉ SPŠ POMÁHAJÍ 
S VYBUDOVÁNÍM PRACOVIŠTĚ 
KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA 
PRŮMYSLOVCE V LIBERCI 
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Listopadové tradiční slavnostní zahájení 
Evropského týdne odborných dovedností 2020 
se mělo původně uskutečnit v nádherných 
prostorách Velkého zrcadlovém sálu na 
ministerstvu školství. Covid 19 však rozhodl 
jinak, a tak se celá akce konala pomocí 
videokonference. Na což si ale již všichni zvykli 
a tak nikdo nebyl příliš zaskočený. 

Čtyřmi řečníky zůstali Václav Velčovský, 
náměstek ministra školství, Dana Petrová, 
ředitelka Domu zahraniční spolupráce, Matěj 
Bulant, ředitel sekce kariérového poradentství 
Národního pedagogického institutu ČR a  Radko 
Sáblík, ředitel Smíchovské SPŠ. Nejprve 
pronesli své projevy a poté především mezi 
sebou živě diskutovali, ale také odpovídali 
na položené otázky připojených účastníků 
videokonference. Diskutovala se především 
digitalizace českého školství, on-line výuka 

Š K O L A

AKTUALITY
SSPŠ LISTOPAD 2020

a její dopady na následnou prezenční výuku, 
ale také obsah výuky a redukce učiva, revize 
Rámcových vzdělávacích programů. 

„O nutnosti redukovat učivo se diskutuje 
napříč celou Evropu, vlastně celým světem, 
jsem toho svědkem na mnoha setkáních. 
Všichni tento problém cítí a řeší. Jsem moc 
rád, že existují u nás školy, jako je Smíchovská 
střední průmyslová škola, a ředitelé, jako 
je pan ředitel Radko Sáblík, kteří se tomu na 
svých školách věnují a kteří u nás vyvolávají 
tuto diskusi. Je potřeba, aby se tento trend 
rozšířil i na další školy,“ řekl náměstek 
ministra školství Václav Velčovský.  

R E D A K C E

ŘEDITEL SMÍCHOVSKÉ SPŠ JAKO 
ŘEČNÍK NA ZAHÁJENÍ EVROPSKÉHO 
TÝDNE ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ 2020

Stejně jako většina akcí v listopadu se tisková 
konference Svazu průmyslu a dopravy 
uskutečnila online. Přes 20 novinářů 
a   redaktorů, účast například Česká televize, 
Český rozhlas, MF Dnes, Hospodářské noviny 
či Rádio Impuls, mělo možnost si vyslechnout 
pětiminutové projevy šesti řečníků, poté jejich 
diskusi a nakonec položit i své dotazy. Téma? Ani 
ne tak překvapivé. Digitalizace školství a využití 
distanční výuky pro její urychlenou aplikaci.  

Vystupujícími byli ministr školství Robert 
Plaga, viceprezidentka Svazu průmyslu 
a   dopravy Milena Jabůrková, vicepresident 
Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj, výkonný 
ředitel T-Mobile Juraj Bóna, generální ředitel 
Cisco Michal Stachnik a ředitel Smíchovské SPŠ 
Radko Sáblík jako expert na tuto problematiku 
z  oblasti školství. 

Ministr školství neopomněl ve své úvodní 
řeči zmínit spolupráci se Smíchovskou SPŠ 
a jejími studenty již během jarní distanční 
výuky, a studenty pochválil za jejich aktivitu 
a  dovednosti. 

„Pozvání od Svazu dopravy a průmyslu beru 
nejen jako ocenění mojí práce, ale i všech 
zaměstnanců a studentů naší školy. Jsem rád, 
že má naše škola v odborné veřejnosti tak 
dobrý zvuk. Zároveň mi taková pozvání dávají 
možnost sdělovat své názory na nutnou 
změnu ve školství veřejnosti a médiím,“ 
zhodnotil akci Radko Sáblík. 

ŘEDITEL SMÍCHOVSKÉ SPŠ JAKO 
ŘEČNÍK NA TISKOVÉ KONFERENCI 
SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY 

Uspořádat listopadové třídní schůzky tradiční 
prezenční formou nebylo za situace kolem 
Covid 19 možné. Proto se vedení Smíchovské 
SPŠ rozhodlo pro jejich online podobu, pomocí 
živého vysílání z Mediálního studia Mediálního 
domu Preslova. Vysílání zajistili technicky 
studenti prvního ročníku Ondřej Bílý a Prokop 
Randák, a dva studenti čtvrtého ročníku SPŠST 
Panská Mikuláš Pilát a Štěpán Šmakal, kteří 
však již jsou dlouhodobými členy Mediálního 
domu Preslova.  

Po celou dobu bylo připojeno kolem 600 osob, 
celkem se připojilo 1. 700 osob. Své zhodnocení 
třídních schůzek poskytl ředitel Smíchovské 
SPŠ Radko Sáblík. 

„ T í m t o 
z p ů s o b e m 
jsme třídní 
s c h ů z k y 
uskutečnili poprvé, a proto se pochopitelně 
objevily nedostatky. Já sám jsem například byl 
rozptylován okolím či obrazovkou s otázkami 
po straně, a tak jsem někdy hovořil, aniž bych 
se díval do kamery. Ozval se ruch z druhého 
mikrofonu. Bohužel nejhorší z mého pohledu 
byl chat, kde exhibovalo nejspíše jen několik 
jedinců se snad jen dočasně zatemněnou 
myslí, kteří obtěžovali všechny přítomné 
svými pubertálními výlevy. To vše je pro 
nás cenná zpětná vazba, ze které se musíme 
poučit a příště být lepší.“  

TŘÍDNÍ SCHŮZKY
NA SMÍCHOVSKÉ SPŠ ONLINE 
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DOPAD COVID-19
NA DUŠEVNÍ 
ZDRAVÍ

Dne 4. listopadu se na Úřadu vlády uskutečnilo 
zasedání Rady vlády ohledně duševního zdraví. 
Účastníci diskutovali o tom, jak Covid-19 ovlivňuje 
duševní zdraví obyvatel České republiky. Nakonec 
rozhodli o realizaci kampaně pro oblast duševního 
zdraví a o zajištění dostupné psychosociální 
podpory pro občany, kteří ji potřebují.

„Duševní zdraví je extrémně důležité. Je to 
jedna ze zásadních věcí ve zvládání pandemie. 
Chtěl bych všem, kteří to můžou potřebovat, 
připomenout, že funguje linka první psychické 
pomoci pod linkou 1221, která slouží i jako 
pomoc pro lidi s psychickými problémy, které 
jsou spojené s dopady epidemie koronaviru.“ 
uvedl předseda vlády Andrej Babiš, „Navrhnu 
další posílení krizových linek ze strany 
Ministerstva práce a sociálních věcí. Zapojíme 
další týmy psychologů do podpory obecné 
populace a nastavíme koordinaci mezirezortní 
spolupráce i pro práci na úrovni krajů, a to i pro 
účely jiných závažných událostí.“ doplnil.

Informační kampaň v oblasti duševního zdraví, 
vztahující se k epidemii covid-19, kterou se vláda 
rozhodla realizovat, bude obsahovat následující 
informace: rozpoznání příznaků nemoci, kontakty 
na laickou a profesionální podporu a další. 
Dále bude realizován projekt Ministerstvem 
zdravotnictví ve spolupráci s Národním ústavem 
duševního zdraví, který bude probíhat formou 
webových stánek pro občany České republiky.

Také ministerstvo školství slíbilo posílit 
informovanost v oblasti prevence duševních 
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onemocnění a zvyšování psychické odolnosti 
poskytované ze strany škol ke studentům 
a  žákům.

„Také navrhnu vytvořit dotační program pro 
soukromé terapeuty, kteří mají absolvovaný 
pětiletý akreditovaný psychoterapeutický 
výcvik, aby mohli poskytovat terapii 
potřebným lidem zdarma. Intervence budou 
limitovány počtem deset sezení a vyňaty ze 
zákazů platných v rámci krizového stavu.“ dále 
uvedl předseda vlády.    

Výše zmíněný Národní ústav duševního zdraví 
(NÚDZ), který vznikl 1. 1. 2015, se zaměřuje na 
výzkum neurobiologických mechanismů, které 
vedou například k rozvoji deprese. Součástí jejich 
výzkumu je také vývoj a testováních nových 
diagnostických a léčebných metod. 

Jedním z dokumentů, které NÚDZ vydal, je 
dokument pojednávající o pravidlech spánkové 
hygieny za časů covid-19. V něm je uvedeno 
několik rad, které by vám měly pomoct mít 
normální spánkový režim, a abyste měli způsob, 
jak se odreagovat od negativních myšlenek.

Dodržujte pravidelný režim a rutinu
Denní rutina dává dnům strukturu, která 
poskytuje v nejistých situacích určitou stabilitu. 
Snažte se mít stejný spánkový režim každý den, 
včetně víkendových dnů. Stejně tak je důležitá 
pravidelná strava, pravidelný režim práce 
a  pravidelný sociální kontakt, který může být i 
přes internet.

Mějte pod kontrolou své obavy a negativní 
myšlenky
V současné situaci je naprosto normální cítit 
negativní emoce, jako je například úzkost. 
Nemusíte s nimi bojovat, nebo je potlačovat, 
ale není dobré se jimi zabývat a opakovaně je 
rozebírat. Pamatujte si, že myšlenky nemusí být 
vždy pravdivé. Odložte své obavy na papír, nebo 
třeba do deníku. Nechte to na ráno, ať se normálně 
vyspíte.

Současná situace ovlivňuje jak 
fyzické, tak i duševní zdraví. Tento 
článek popisuje možné dopady na 
psychiku a jak je zajištěna pomoc 
lidem, kteří ji potřebují.

Foto článek: pixabay.com

Přirozené a umělé světlo
Po vstávání se co nejdříve vystavte dennímu 
světlu. Tím dostanou vaše vnitřní hodiny signál, 
že máte zůstat vzhůru. K tomu vám třeba bude 
úplně stačit jít třeba na balkón, nebo se kouknout 
z okna. Večer zkuste omezit sledování monitorů 
různých elektronických zařízení, jelikož obsahují 
tzv. modrou složku světla, která je podobná 
slunečnímu světlu, a váš mozek tím dostává signál, 
že potřebujete zůstat vzhůru, což je na noc špatně.

Nezapomeňte přes den odpočívat
Během dne je samozřejmě důležité si vymezit 
čas na odpočinek. S tím se můžete vypořádat 
třeba meditací, cvičením, nebo změnou činnosti. 
Odpolední spánek by ale neměl trvat déle než 
30 minut, jelikož může kvalitu vašeho nočního 
spánku poškodit.

Čemu se večer vyhnout a co naopak posílit
Určitě během pozdního odpoledne a večera 
nepijte kávu, silné čaje, a jiné nápoje, které 
obsahují kofein. Před spaním také není vhodné 
kouřit ani pít alkohol, protože ty mohou narušit 
kvalitu spánku. Zkuste před spánkem dělat něco 
uklidňujícího, jako třeba čtení knih, horká koupel, 
nebo jóga. Také se vyhýbejte řešení záležitostí, 
které jsou stresující anebo důležitá témata, pokud 
můžete.

Postel je jen pro spánek
V posteli se snažte trávit co nejméně času během 
normálního dne. Pokud ale v noci nemůžete 
usnout déle než 30 minut, vstaňte a zkuste se 
věnovat nějaké aktivitě, která je klidná, a ideálně 
ji provádějte třeba i v jiné místnosti, která není 
určená ke spánku. Do postele se můžete vrátit, 
až se budete během dané činnosti nebo po ní cítit 
unavení.

Pamatujte si, že pobytem v karanténě 
prokazujete službu společnosti a pomáháte 
druhým
Díky tomu, že jste v karanténě, momentálně 
pomáháte ostatním, protože vy sami pomáháte 
omezit možnost rozšiřování nemoci. Způsob, 
kterým tuto situaci vnímáme, může naši kvalitu 
spánku také ovlivnit. Zkuste hledat na současné 
situaci nějaké pozitiva. To platí ve všech možných 
situacích. 

Máte-li pocit, že je pro vás současná situace 
příliš psychicky náročná, a opravdu jí nezvládáte, 
vyhledejte pomoc. Mohou vám pomoci kamarádi 
a přátelé nebo rodina. 

Pokud ale ani ti nepomohou, můžete využít 
odbornou pomoc některých služeb, jak je uvedeno 
v citovaném dokumentu NÚDZ, například:

Modrá linka důvěry pro děti i dospělé:
549 241 010 (9:00-21:00)

Online krizové konzultace: terap.io

Přeji nám všem pevné zdraví a dostatek síly do 
dalších dnů.

J A K U B  M I R O Š N Í K ,  R E D A K T O R
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Dva dny živého vysílání Educa Myjob 
on-line 2020 ze dvou studií v Home 
Ceredit Aréně v Liberci zcela v režii 
Mediálního domu Preslova. Mnozí 

hosté nevěřili, že studentům za 
kamerou je patnáct let a jsou z prvního 
ročníku Smíchovské SPŠ. 

STUDENTI BYLI SKVĚLÍ, 
NAPROSTÍ PROFESIONÁLOVÉ 

R E P O R T Á Ž

„Tak co, rejžo, jdeme na to?“ ptá se zkušená 
reportérka České televize mladíka ve střižně. 

„Jdeme na to,“ kývne Daniel Fric, student čtvrtého 
ročníku Smíchovské SPŠ, dnes však v pozici 
režiséra.  

Právě začíná dvoudenní živé vysílání Educa Myjob 
online 2020 ze dvou studií postavených v Home 
Credit Aréně v Liberci. Původně měla prezentace 
středních škol a firem proběhnout v hale zdejších 
hokejových Bílých tygrů a Mediální dům Preslova 
měl na pořádání veletrhu spolupracovat. Ovšem 
situace kolem Covid 19 vše změnila a během 
necelých tří týdnů se musela připravit náhradní 
akce. 

Se skupinou pražských studentů přijel i ředitel 
Smíchovské SPŠ Radko Sáblík, ten však teď 

jen postává stranou, stejně jako jen zpovzdálí 
pozoroval, jak pod rukami mladíků z Prahy vyrostlo 
zázemí pro přímý přenos, jak natahali snad 
kilometry různých drátů, propojili jimi kamery, 
střižny, čtecí zařízení, mnoho televizí. A jak i nyní 
celou akci sami zajišťují. 

Hlavní technik Ondřej Póč a zvukař Mikuláš 
Pilát jsou ze čtvrtého ročníku SPŠST Panská, 
ale již jsou nedílnou součástí Mediálního domu 
Preslova, od března letošního roku, kdy pomohli 
postavit Mediální studio a podíleli se na provozu 
informačního portálu www.ucime.online. Dalšími 
členy týmu jsou studenti prvního ročníku 
Smíchovské SPŠ Ondřej Bílý, Jiří Fišera a Jiří 
Škopek. A tak vlastně kromě Radko Sáblíka je 
jediným „dospělákem“ Patrik Tsidina, který však 
na Smíchovské SPŠ čerstvě odmaturoval a od září 
vyučuje výběrový odborný předmět Audiovizuální 
technika. 

Foto člán
ek: P

exels, koláž freep
ik 

R E D A K C E  A  V I D E O  S E K C E

Superlativy prší jak na pražské studenty, tak 
i  na organizátory z Home Credit Arény, je téměř 
neuvěřitelné, jak za tři týdny dokázali společnými 
silami vydupat ze země akci, která nahradila 
tradiční prezenční formu Educa Myjob Liberec. 
Vysílá se od devíti od rána do čtyř hodin do 
odpoledne, ve dvou studiích se střídají hosté. 

Zkrátka nepřijde ani ředitel Smíchovské SPŠ, 
který nejprve odpovídá na otázky redaktorek 
z libereckého soukromého gymnázia Doctrina, 
posléze se sám ujme role moderátora a zpovídá 
ředitele středních škol zdejšího regionu. A také 
s velkou hrdostí poslouchá chválu, kterou mu 
přicházejí na jeho tým sdělit mnozí z hostů. 

„Je neuvěřitelné, co vaši studenti dokáží. Mám 
srovnání a nevycházím z údivu. Jak si dokáží vše 
sami organizovat, jaké mají dovednosti. Když 
mi bylo řečeno, že jsou ve věku osmnácti let, a 
někteří dokonce patnácti let, nechtěla jsem tomu 
věřit. Můžete být na ně opravdu pyšný, pane 
řediteli“, vyjadřuje své pocity Kateřina Sadílková, 
ředitelka Krajské pobočky úřadu práce ČR. 

„Vaši studenti jsou jedním slovem skvělí. 
Naprostí profesionálové,“ říká paní Tereza 
Matulová, manažerka Educa online. 

Dvoudenní maraton se pomalu chýlí k závěru, 
únava je patrná u všech organizátorů i řešitelů, 
bez ohledu na věk. Ale také se v jejich tvářích 
zračí spokojenost, neboť teď je již stoprocentně 
jisté, že svou misi úspěšně zvládli. Úplně poslední 
tečkou živého vysílání je zhodnocení Educa on-
line jejím hlavním manažerem Martinem Tritou, 
jeho slova jdou do éteru opravdu jako poslední. 
Ve své řeči však nezapomene ani na své mladé 
spolupracovníky z Prahy. 

„Celá naše akce by však vůbec nemohla 
proběhnout bez pomoci Smíchovské střední 
průmyslové školy, která nám poskytla veškeré 
vybavení k vysílání a jejíž studenti celé naše 
dvoudenní vysílání na místě zajišťovali. 
Děkujeme jim i řediteli Smíchovské SPŠ Radko 
Sáblíkovi, se kterým byla skvělá spolupráce 
a   který tím, jaké dává příležitosti svým 
studentům, může být inspirací pro všechny,“ 
hodnotí vzájemnou spolupráci. 

Vlastně ne, ještě jeden dozvuk přichází, a to v 
e-mailu, který později obdrží ředitel Smíchovské 
SPŠ a režisér živého vysílání Daniel Fric od Martina 
Trity, a který je uveden níže.  

„Dane, smekám! Smekám před celou vaší 
partou, která s námi v aréně dotáhla něco, co 
nemá v   historii Educy obdoby. V tak krátké 
době jste s námi vytvořili a realizovali projekt, 
který přes všechny překážky, bolesti a rychlost 
dotažení, otevřel možnosti, jak dostat téma 
vzdělávání   a   pracovního trhu mezi lidi. A co 
ještě víc, v  kultivované a naprosto profesionální 
podobě. Ohlas a dík z mnoha stran náleží i vám. 

Dali jsme tomu společně maximum a velmi si 
vážím, že jste do toho šli s námi. Věřím, že to 
nebude poslední projekt, který jsme společně 
realizovali a v blízké době se potkáme na dalších 
realizacích. Jak to vypadalo na konci Educy, tak 
se do Liberce ještě občas podíváte. Každopádně 
vás každého rádi přivítáme u nás v aréně. 
Dejte vědět, když tu budete, minimálně kávu si 
společně dáme. Osobně musím říct, že o každém 
z tvého týmu jsem přesvědčený, že se v životě 
neztratíte! Za celý tým Educy vám děkuji a přeji 
zdraví a skvělou budoucnost.“ 
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MÁ DNES SMYSL 
NĚČEMU VĚŘIT?

O Č I M A  S T U D E N T Ů

V dnešní době je toto téma velmi zajímavým 
a aktuálním, a proto bych se nad ním chtěl 
dnes zamyslet. Hlavně, co se týče situace 
s pandemií, kdy už nejde rozeznat, jestli nám 
vláda říká pravdu o tom, co se děje, nebo 
jestli jsou některé z těch šílených teorií více 
pravdivými než oznámení vlády.  

K tomuto tématu se stahují také hodně 
lidmi dlouho nenáviděné fake news (falešné 
zprávy). O těch si osobně myslím, že tu byli, 
jsou a budou vždy s námi ať už v malém nebo 
velkém měřítku. Někteří lidé je nevnímají a 
jiní jsou den, co den zaneprázdněni tím, aby 
všem oznámili, že to, co se v nich zrovna píše, 
není pravda. Mě téma ohledně fake news 
míjí a nijak extra nezajímá, ale myslím si, že 
kdybych se o ně chtěl více zajímat a pár si 
jich přečetl, tak stačí zajít na skoro jakékoliv 
internetové stránky, které publikují novinky 
ze současnosti. 

Pokud bych se měl zamyslet nad tím, zda 
se dá věřit našim blízkým, a to myslím, jak 
přátelům, tak rodině a příbuzným, chodil 
bych po hodně tenkém ledě. Přesto zkusím 
i toto téma rozvinout. Tento typ důvěry je 
většinou na každém jedinci a také na výběru 
jeho blízkých. Ne vždy, se nám povede na první 

pohled zjistit, jestli ten člověk, se kterým se 
známe teprve chvíli něco tají, nebo nám za 
zády nějakým způsobem ubližuje. Toto, ale 
platí i u lidí co známe delší dobu. Nebo přímo 
u naší rodiny. Bohužel vždy, vám může někdo 
lhát nebo vás nějakým způsobem vodit za nos. 
Tady si, ale myslím, že se to vztahuje k tomu, 
v jaké společnosti se pohybujeme a jak jsme 
opatrní. Pokud se nebudete hned s každým 
kamarádit, tak sice budete mít méně přátel, 
ale za to ti, které budete mít, budou opravdoví 
a jen tak vaši důvěru nezradí. Naše jistota by 
měla být naše rodina, se kterou bychom si měli 
říkat vždy jen pravdu a navzájem si věřit. 

K poslednímu zamyšlení bych se vrátil na 
konec minulého odstavce, a to k tomu, že 
dobří přátelé nezradí naši důvěru. Toto totiž 
musí platit i o nás, pokud chceme, abychom 
měli dobré přátele, a všichni jsme si navzájem 
věřili, tak ani my nesmíme zradit jejich důvěru 
a vypouštět na ně fake news. 

Na závěr bych řekl, co si o tom všem myslím. 
Můj názor jsem už tak trochu zmínil v předešlé 
části úvahy. Pokud mi nelžeme svému okolí, tak 
nám naše okolí věří a také nám sděluje pravdu 
a nezrazuje naši důvěru. Pokud jde o fake news 
tak s těmi asi nikdo z nás nic nenadělá, leda 
to, že si jich nebudeme všímat a ani je šířit. No 
a  nakonec, je důvěra k vládě a ke všem těmto 
vysoký postům. Tam bude bohužel naše důvěra 
vždy zrazována, a proto je třeba, aby si každý 
uvědomil komu, a hlavně čemu chce věřit. 

L U K Á Š  P R O C H Á Z K A

Je dnes možné vůbec něčemu věřit? 
Věříte vládě? Věříte svým přátelům, 
blízkým nebo příbuzným? Jsou opravdu 
těmi, za které se vydávají? To se dnes 
pokusíme zjistit. 

Historik a spisovatel Vlastimil 
Vondruška poskytl pro MF Dnes článek 
o komunikaci dnešní společnosti 
„Nekomunikujeme, přesto jsme”. 
Jak špatně na tom jsme? Vracíme se 
doby pravěku? Pojďme se podívat na 
nejzajímavější úryvky.  

„MIZÍ SCHOPNOST KOMUNIKACE!“ 
ŘÍKÁ SPISOVATEL A HISTORIK 
VLASTIMIL VONDRUŠKA 

O Č I M A  S T U D E N T Ů

Pro většinu z nás je způsob dnešní komunikace 
přes sociální sítě naprosto přirozený. Krátký 
text plný chyb a za to smajlíka. Takto vypadá 
komunikace dnešní mládeže. Společnost naprosto 
ztrácí schopnost komunikace a porozumění textu. 
“Mnohé děsí už i normální kniha. To si raději 
vezmou komiks nebo vůbec nic. Místo toho si 
posílají esemesky a smajlíky”, uvedl Vlastimil 
Vondruška. Abych řekl pravdu, tak s tímto 
souhlasím a opravdu tomu tak u dnešních generací 
je. Na druhou stranu si myslím, že už jsme si na to 
zvykli a je to součástí života všech generací. 
 
Často tyto věci slýcháme od starších členů rodiny 
a nedáme jim za pravdu. Když se nad věcí ovšem 
zamyslíme, je ale opravdu smutné, kam se dnešní 
generace dostala. “Dnes se pošle obrázek nebo 
stručná otázka: SEX? Přesně takhle se vyjadřovali 
neandrtálci”, dodal historik Vondruška. Z vlastní 
zkušenosti nemohu bohužel vyloučit ani tyto 
případy. Kolikrát jsem byl svědkem doslova 
totožné situace. 

Kam se tímhle stylem dostanou budoucí generace 
a jak bude vypadat jejich existence? Toto si 
opravdu nedovedu představit.    
 
Vrchol tohoto problému je rozhodně fakt, že 
neschopnost komunikace provází v dnešní době 
i vysoko postavené osoby, které by měly jít 
příkladem a reprezentovat samy sebe v nejlepším 
možném světle. Situaci popisuje Vondruška: ”Je 
bohužel smutným faktem, že tyhle schopnosti 
postrádají v první řadě ti, kteří jsou nejviditelnější 
– politici. V antice bylo nemyslitelné, aby se 
v  politice udržel někdo, kdo nerespektuje zásady 
rétorického umění.”  Rozhodně každý, kdo má 
alespoň trochu přehled o politice ví, že tvrzení je 
pravdivé.  
 
Komunikace je důležitá a neobejdeme se bez ní. Je 
tu ovšem problém, se kterým se budeme potýkat 
neustále. Zdaleka ne všichni si uvědomují, jak 
žijí a  co vše by mohli změnit. Osobně si myslím, 
že tento obsáhlý problém, který se týká celého 
světa, jen tak lusknutím prstu nevyřešíme a nikdy 
se sám od sebe nevyřeší. Je tedy na každém z nás, 
aby si tuto skutečnost uvědomil a snažil se jí 
napravit v první řadě u sebe. 

K R I S T I Á N  U L R Y C H
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Místo devadesáti minut více než dvě 
hodiny debaty. Diskuse tří řečníků 
a poté otázky více než sedmdesáti 
účastníků videokonference. Jak 
vypadala beseda organizovaná 
Gymnáziem Polička, které se zúčastnil  
také ředitel Smíchovské střední 
průmyslové školy Radko Sáblík?

BESEDA ORGANIZOVANÁ 
GYMNÁZIEM POLIČKA ZA ÚČASTI 
ŘEDITELE SMÍCHOVSKÉ SPŠ 

R E P O R T Á Ž

R E D A K C E

Ředitel Smíchovské SPŠ Radko Sáblík je jedním 
ze tří panelistů, dalšími jsou učitel z Gymnázia 
Na Zatlance Lukáš Šlehofer a učitelka a matka 
dvou školáků Veronika Dvořáčková, která 
až do letošního léta žila patnáct let v Anglii. 
Moderátorem pak ředitel Gymnázia Polička 
Josef Dvořák. To jsou základní parametry velmi 
zajímavé diskuse nejen na téma distanční 
výuky, ale také o redukci učiva, nutnosti změn 
ve školství a  hodnocení žáků a studentů. 

„Uznávám, že moje výroky o nutnosti 
redukovat obsah učiva o padesát procent, 

nebo tvrzení, že kdo v současnosti vychovává 
studenty na konkrétní pracovní pozici, 
páchá na nich zločin, mohou působit jako 
kontraverzní. Ale mám pro ně silné argumenty,“ 
říká Radko Sáblík a dodává: „Nelze stále učivo 
přidávat a nic neubírat. Žáci a studenti jsou 
pak přehlceni informacemi a   nedokáží 
v nich nalézt ty důležité a   podstatné. 
A   automatizace, digitalizace a   robotizace 
mnohé pracovní pozice vymaže z   povrchu 
zemského, naopak přinese nové, a těm se 
budou muset absolventi škol přizpůsobit. To od 
nich bude vyžadovatdovednost se celoživotně 
vzdělávat, umět se učit nové věci samostatně, 
být kreativní, flexibilní, využívat kritického 
myšlení.“ 

„Základní rozdíl mezi českým a anglickým 
školstvím vidím především v tom, že v Anglii 
při všech hodnocení mých dětí vždy učitelé 
začínali tím, v čem je žák dobrý. Tedy tím 
pozitivním, dávali důraz na práci, nikoli na 
chyby. Až poté dali zpětnou vazbu i o tom, co 
mu nejde, kde má přidat. Dá se říci, že obecně 
cíleně podporovali kreativitu žáků,“ tvrdí 
Veronika Dvořáčková. 

W W W . P R E S L O V I N Y . C Z

„Souhlasím s nutností vážit, co jsou podstatné 
a nepodstatné informace,“ sděluje svůj názor 
Lukáš Šlehofer, „Například já když vykládám 
historii, na konkrétním příkladu vysvětlím 
svým studentům základní principy fungování 
tehdejší společnosti, neprobírám s nimi 
všechny události. To se ani nedá stihnout. 
Neporušuji přitom Rámcové vzdělávací 
programy, protože ty hovoří o kompetencích 
studentů, nikoli o znalostech konkrétního 
učiva,“ dodává. 

„Mám dotaz na pana ředitele Sáblíka,“ ozývá 
se jedna z posluchaček, matka studenta ve 
čtvrtém ročníku strojírenské střední školy, 
„Pane řediteli, co mám dělat, když můj syn 
jen dostává e-mailem, co si má nastudovat 
a zatím se neuskutečnila ani jediná 
videokonference, učitelé se svými maturanty 
vůbec nekomunikují.“ 

„Čeští ředitelé mají nejvyšší míru autonomie 
na světě, ale také velkou míru zodpovědnosti. 
Oni de facto rozhodují, jak bude distanční 
výuka na jejich školách vypadat. Takže bych 
doporučil, abyste se domluvila s dalšími rodiči 
a vyvolali jste schůzku s ředitelem, požadovali 
vysvětlení a případně změnu,“ radí Radko 
Sáblík. 

„Za odpověď vám děkuji, pane řediteli. Ale 
připomínám, že můj syn letos maturuje a já 
nechci, abych mu způsobila problémy, aby 
se mu někdo mstil,“ povzdechne si zkoušená 
tazatelka. 

Beseda naplánovaná na hodinu a půl nakonec 
se souhlasem všech tří řečníků přesáhne dvě 
hodiny. Dotazy účastníků dávají tušit, že ve 
veřejnosti je o školství daleko větší zájem, než 
tomu bylo dříve. Možná i proto, že rodiče mají své 
potomky doma a daleko více si uvědomují, co a jak 
se učí. Zájem vzrůstá ale i mezi řediteli a učiteli, 
z  nichž se mnozí naučili pracovat s technikou, 
nyní však hledají vhodný obsah svého vzdělávání.   

Záznam: youtu.be/6G8_wcthQi8

FOTO ČLÁNEK: GYMNÁZIUM POLIČKA
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TECHNOLOGIE OČIMA 
DŮCHODCE 

O Č I M A  S T U D E N T Ů

Každému je dnešní doba známá. IT a obecně 
nové technologie jsou radostí spíše naší 
generace, čí generace nad námi. Důchodci 
bohužel spadávají do pytle, ze kterého se těžko 
dostává ven. Pokud je elektronika podávána už 
v dětských letech, dítě si s ní hravě poradí. Bere 
to jako hračku a velmi rychle si na ní zvykne. 
Dospělí jsou na tom velmi podobně, určitou 
technologii berou jako pokrok a zajímavost, 
kterou potřebují využít ve společenském 
životě či v zaměstnání. Stručně řečeno se 
technologii nevyhneme. 

Ale co důchodci? Mám v rodině oba typy 
využivatelů IT. Jedna strana používá 
techniku v hojné míře s pomocí mých rodičů 
či mě samotného. Druhá má naopak k IT 

odpor. Nepotřebuje to k životu a nehodlá se 
technologií i nadále zabývat. Ale můžeme 
se jim divit? V takovém věku, kdy se začíná 
zapomínat a vše jde hůř, nelze o naučením 
takto složité technologie ani přemýšlet. Na 
druhou stranu se vyhne útokům a může i na 
dále žít s bezpečným pocitem, že jí peníze 
z účtu nikdo nevysaje a že bude mít fotky 
vnoučat v bezpečí doma na zdi. Naopak ale 
přijde o  spoustu možností si usnadnit život. 
Bohužel první příklad důchodců má s útoky 
problém. Na spoustu věcí naletí. Pozoruji 
manipulaci ze strany reklam, podvodných 
emailů či závislost sociálních sítí. 

Mohou si tedy důchodci vybrat správnou 
cestu? Nemohou. Pokud využíváte jako 
důchodce internet a technologie, buďte 
opatrní. Na internetu je spoustu forem útoků. 
Mysleme logicky. Až vám příště přijde zpráva 
o výhře nového mobilního telefonu, víte, co 
dělat. 

M A T O U Š  H R U B Ý

Stává se technologie nedosažitelnou 
pro naší nejstarší generaci? IT je 
odsuzováno důchodci. Je technologie 
pro mladé? Dokáží důchodci využívající 
technologii odolat případným útokům? 

Š K O L A

VZKAZY
SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ
Jakub Gemrot, pedagog University Karlovy, 
manažer Charles Games s.r.o., ohlas na knihu ředitele 
Smíchovské SPŠ Radko Sáblíka
„Dobrý den, pane inženýre, začetl jsem se do Vaší publikace Učit jde i jinak, 
aneb ... Velmi se mi líbí její otevřený styl a držím Vám palce, ať Vám Váš 
umírněný optimismus vydrží. Nemám tak široké zkušenosti jako Vy, ale za cca 
13 let mé pedagogické praxe na VŠ můžu podepsat každou větu Vaší filozofie.“ 

Jaroslav Zaviačič, učitel, reakce na rozhovor 
ředitele Smíchovské SPŠ Radko Sáblíka v MD Dnes
„Vážený pane kolego, s radostí jsem ve svých 81 letech mohl konstatovat, 
že máte podobný cit pro výuku on-line jako my s manželkou, kteří jsme 
déle než čtyři měsíce z nedobrovolného pobytu v zahraničí zajišťovali 
výuku několika desítkám tisíc žáků zavřených škol.“ 

Milan Galler, absolvent Smíchovské SPŠ z let 1960-1964, inženýr, 
ohlas na rozhovor ředitele Smíchovské SPŠ Radko Sáblíka v MF Dnes
„Rozhodl jsem se Vám napsat po přečtení článku v MF Dnes, ve kterém jsem se mohl ztotožnit s Vašimi 
názory. Potkali jsme se při prohlídce školy, kdy jste nám nejen návštěvu umožnil, ale dokonce jste 
nás v daný termín očekával před školou, prošel s námi všechny prostory a přidělil nám dva studenty, 
kterých jsme se mohli na vše ptát. Již tehdy jsem si povšiml Vašeho zápalu. Na každém dalším srazu 
jsme pak na tuto akci společně vděčně vzpomínali. Většinou všichni jsou dál dobře informováni o Vaší 
osobní aktivitě v rozvoji a směřování školy, a jsme hrdi na to, že se naše škola stala, díky Vám, jednou 
z nejlepších škol v Praze, možná i v republice. Dovolte, abych Vám jménem nás všech vyjádřil uznání 
za Vaši činnost a za Vaši schopnost realizovat osobní vize, které jsou tak skvělé a přínosné pro rozvoj 
středního odborného školství. Absolventi noví, pod Vaším vedením, budou po vstupu do reálného 
života zcela jistě hrdí na Smíchovskou průmyslovou školu, která je bezesporu vybaví nadstandardními 
vědomostmi. Nechť se Vám nadále vše daří jak v odborném, tak i osobním životě.“ 

Zuzana Kroupová, manažerka Aspen Institut 
CE, pro který natáčel na filmovém festivalu ve Zlíně 
reportáž a rozhovory Mediální dům Preslova
„Vážený pane řediteli, dovolte mi Vám tímto srdečně poděkovat za spolupráci 
Mediálního domu Preslova a Aspen Institutu CE na pořízení obrazového 
materiálu z panelové debaty Strategie pro vzdělávání na regionální úrovni, 
která se konala 8. září na Zlín Film Fest. Daniel Fric, Vojtěch Linha i další 
studenti, kteří se na výrobě podíleli, odvedli skvělou práci. Velmi oceňujeme 
jejich nasazení a profesionální přístup při tvorbě záznamu, rozhovorů i reportáže z akce. S potěšením 
budeme u videí Presloviny označovat jako tvůrce. Těšíme se na další spolupráci.“ 
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Níže se pokouším zamyslet nad tím, jaké 
důsledky může mít, pokud nějaká osoba 
upadne do závislosti na omamných látkách. 

Za svůj život jsem se s tím bohužel setkal 
vícekrát, v rámci své činnosti v basketbale i 
ve školství, a přestože jsem se snažil ze svých 
zastávaných pozic dotyčným pomáhat, ne 
vždy se to podařilo. Sám jsem měl jeden čas 
také slušně nakročeno k tomu, abych sklouzl 
k závislosti na alkoholu, když jsme jako 
vysokoškolští studenti pořádali hojně velmi 
náročné pitky. Naštěstí jsem tehdy našel 
jiné motivační cíle a toto bouřlivé období bez 
úhony přestál. Jako ostatně většina z nás, 
někdo však bohužel takové štěstí neměl.   

Dostat se na hranu závislosti není tak 
těžké, a když ji překročíte, nastává dosti 
strmý pád. Začínáte ztrácet svoji osobní 
integritu, konáte činy, které jsou pro mnohé 
nepochopitelné, neboť si již nejste schopni 
jejich dopad uvědomit, anebo nemáte vůli 
se nutkání konat šílenosti bránit. I pokud 
se z toho vyhrabete, mnohdy za pomoci 
druhé osoby, stále nemáte vyhráno, neboť 
stačí málo a již v tom zase lítáte. Stačí, 
když potkáte osobu, která zjistí, že by vás 
mohla lehce ovládat a využívat, a „vhodně“ 
vás motivuje se vrátit k jednání, z něhož 
jste se těžce vymanili. Nebo je podobně 
závislá a stáhne vás s sebou ke dnu. Dost 
často pak začnete útočit na ty, kteří vám 
třeba i opakovaně podali pomocnou ruku 
a z propasti vás vytáhli. Možná i proto, že 
k nim podvědomě cítíte vděk, ale chcete 
se těchto výčitek zbavit, a tak si z dané 
osoby vytvoříte vnitřně a bezdůvodně 
nepřítele. Což následně převedete až do 
osobní nenávisti, abyste pochybnosti ve své 
omamnými látkami ovlivněné a rozložené 
mysli potlačili.
Neumím to odborně vysvětlit, nejsem ani 

Ú V A H A

ZÁVISLOST NA 
OMAMNÝCH LÁTKÁCH 
ANEB JAK HLUBOKO LZE KLESNOUT 

lékař a ani psycholog, jsem jen praktik, který 
se s podobným chováním setkal již vícekrát. 

Pokud překročíte určitou hranici, pokud 
omamné látky zlikvidují jisté prvky pudu 
sebezáchovy, můžete se začít chovat tak, 
že ohrožujete své zdraví či dokonce život, 
a pochopitelně mnohdy konáte v rozporu 
s trestním řádem, protože v danou chvíli 
vám něco takového přijde velmi zábavné 
a již nejste schopni domyslet důsledky, 
které potom přijdou. Jako třeba pubertální 
mládež, která na internetu zesměšňuje své 
vrstevníky, až je někdy dožene k sebevraždě 
a sebe ke ztrátě svobody. Nebo jako 
psychicky nemocné osoby, co nemají žádné 
morální zábrany, postrádají svědomí a tak 
nic necítí, když ubližují lidem okolo sebe, 
bohužel mnohdy těm, kteří se jim nezištně 
pokoušejí pomoci. 

Vážené studentky, vážení studenti, prosím, 
zamyslete se nad touto mou úvahou, 
rozhlédněte se kolem sebe a možná 
naleznete příklady, jak je možné hluboko 
klesnout, pokud vás začne ovládat démon 
závislosti a zcela vás opustí soudnost 
i  elementární slušnost. Nechť je vám příběh 
takových osob výstrahou.  

I N G .  R A D K O  S Á B L Í K

FOTO: KAMILA SEDLÁČKOVÁ
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Rozhovor se studentem Lukášem 
procházkou z prvního ročníku o jeho 
názoru na školu a o tom, co dělá ve 
volném čase.

ROZHOVOR S LUKÁŠEM 
PROCHÁZKOU

R O Z H O V O R

A D A M  K O S T K A

Tento rok jste přešel na SSPŠ je to tak?

„Ano je to tak. I přes obavy z přijímacích zkoušek od 
CERMATU jsem se dostal na prestižní a vyhlášenou 
SSPŠ.“

Proč jste si vybral právě tuto školu?  

„Byl jsem se podívat na několika školách s velmi 
podobným zaměřením kde pro mě byly klíčové 
informační technologie, ale žádná další škola mě 
tolik nezaujmula.“

Jaký předmět jste si na Smíchovské SPŠ oblíbil 
a  který naopak úplně nemusíte? A proč? 

„Zatím nemám s žádným předmětem větší potíže, 
a proto nemůžu říct, že bych si nějaký předmět 
neoblíbil. K tomu jestli jsem si nějaký předmět 
oblíbil, bych asi řekl to, že jsem šel na tuto školu 
kvůli IT, a proto mě i tento předmět baví.“

Oblíbil jste si tu už nějakého profesora? Proč 
zrovna toho? 

„Zatím jsme se s žádným učitelem moc nesblížili, 
ale podle toho mála, co o nich vím, je mi nejvíce 
sympatická naše třídní paní profesorka Věra 
Krajčová.“

Dále bych se rád pobavil o vašem volném čase. 
Děláte nějaký sport? Fandíte nějakému týmu? 

„Ano, hraji tenis již 9 let. Nikdy mě moc nezajímal 
tenis jako soutěž, ale spíš jenom tak pro radost, 
takže žádnému tenistovi nefandím a v jiných 
sportech nefandím žádnému týmu.“

Tenis? Jak často trénujete a jak moc je to 
náročné? Dosáhl jste už nějakých úspěchů? 

„Trénoval jsem na základní škole na prvním stupni 
dvakrát do týdne a na druhém stupni jedenkrát 
týdně. Teď je to trochu složitější, protože tréninky, 
kam jsem chodil, byly jen do 15 let, takže teď už moc 
netrénuji.“

Děláte i něco jiného ve volném čase mimo tenisu? 

„Ano, chodil jsem na hodiny kresby, které teď 
už sice nepodstupuji, ale stále kreslím. A hraji 
videohry na počítači, což se díky distanční výuce 
stává dlouhodobou záležitostí. Ještě bych dodal, 
že jezdím jako instruktor na dětský tábor Veselí 
medvědi a trávím s nimi hodně volného času, 
protože podnikáme hodně akcí po celý rok.“

Druhý rozhovor je s Adamem 
Kostkou,  studentem prvního ročníku 
Smíchovské SPŠ. Jaký je jeho názor na 
školu a co dělá ve volném čase?

ROZHOVOR S ADAMEM 
KOSTKOU

R O Z H O V O R

L U K Á Š  P R O C H Á Z K A

Jste studentem prvního ročníku na SSPŠ, je to 
tak? 

„Ano je to tak, udělal jsem zkoušky CERMAT 
a  dostal se na Smíchovskou střední průmyslovou 
školu.“

Proč jste si vybral právě tuto školu?  

„Moc se mi líbil obor Informační technologie, 
a   jelikož mě to nějak táhne tímto směrem, tak 
jsem neváhal a hned jsem podal přihlášku.“

Jaký předmět jste si na Smíchovské SPŠ oblíbil 
a který naopak úplně nemusíte? A proč? 

„Ještě jsem si žádný z předmětů nějak neoblíbil, 
ani nezhnusil, jelikož je nyní distanční výuka, tak 
je všechno jinak, než za prezenční výuky.“

Oblíbil jste si tu už nějakého profesora? Proč 
zrovna toho? 

„Nejspíš paní učitelku Věru Krajčovou. Je to naše 
třídní učitelka a přijde mi vážně sympatická 
a  jsem rád, že ji máme na matematiku i fyziku.“

Dále bych se rád pobavil o vašem volném čase. 
Děláte nějaký sport? Fandíte nějakému týmu? 

„Ano dělám ragby již 8 let. Hraji za Rugby Club 
Sparta Praha, takže fandím Spartě a světově asi 
Novému Zélandu.“

Ragby? Jak často trénujete a jak moc je to 
náročné? Dosáhl jste už nějakých úspěchů? 

„Pří “normálním“ režimu kolem pěti tréninků 
týdně spolu s jedním zápasem o víkendu. Občas to 
bývá velice náročné, hlavně proti fyzicky silným 
týmům. Několikrát jsme se s týmem umístili 
v nejlepších pěti v České republice a dostal jsem 
se do reprezentace ČR.“

Děláte i něco jiného ve volném čase mimo 
ragby? 

„Ano, také se věnuji umění. Na základní umělecké 
škole mám odstudovaných již 9 let.“
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