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Foto: Vanessa Kučerová, SEUP

 Nikdy jsem nepřemýšlel nad 
tím, že bych se vydal do zahraničí stu-
dovat střední školu, možná mi to totiž 
přišlo i nemožné. Jenže během pár let 
jsem v Česku takové studenty poznal, 
a musím uznat, že jejich zkušenost 
se studiem v relativně nízkém věku 
k zahození určitě nebude. V modrém 
rozhovoru Vám dnes jednu takovou 
zahraniční studentku, která nyní 
studuje u nás na škole, představíme. 
Též pro Vás máme velkou novinu! 
Přes vánoční prázdniny jsme se ne-
flákali, rozhodně tedy ne naše grafič-
ka Verča Krátká, díky které nyní 
spouštíme i webovou mutaci naše-
ho časopisu, kde po-stupně budete 
moci najít i to, co už se na papírové 
listy nemohlo vejít. Tak začněte listo-
vat. Seznámíme Vás s požáry v Aus-
trálii, představíme Horní Počernice 
a dostanete i lekci, jak být připraveni  
na maturitu. A až dolistujete, začněte 
surfovat na www.theblue.cz!

Ještě více modré

Michal Turek

Rozhovor s indonéskou 
studentkou Lala (P2A)  
najdete na stranách 10 a 11.
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Strašák za rohem      Autorská tvorba Historické okénko Za historií cukru

Fobie jménem maturita Samota
Kristýna Verzichová

Další smutný den,
další prázdná noc.
Není to však sen,
volám o pomoc.

Potřebuju objetí,
jen pár vlídných slov.
Vidím stovky lidí,
hledám ale jiných osob.

Hledám lidí svých,
pro které chci žít.
S nimi zažiji zas smích,
ty chci u sebe mít.

Vnitřní samota je silná,
roste stále víc a víc.
Tvářím se však jinak,
nemůžu se přeci cítit líp.

Tereza Davidová 
 Bylo to koncem loňského 
října, když jsem si poprvé 
plně uvědomila onu znepoko-
jující skutečnost: Maturuju. 
Samozřejmě jsem si tohoto 
faktu byla vědoma už na kon-
ci třeťáku, ale tou dobou mi to 
ještě nepřinášelo žádné trápení. 
Slovo maturita vycházející 
z učitelových úst je tu na de-
nním pořádku, a tak si na to, 
chtě nechtě, nakonec zvykneme. 
Myslím, že nejsem jediná, která 
kdy protočila oči v sloup právě 
ve chvíli, kdy učitel tento vul-
garismus vyslovil. V prváku si 
říkáte, jaká to je blbost – vždyť 
máte přece ještě tolik času; dru-
hák je trochu nuda; ve třeťáku 
už ji vidíte přicházet – zatím 
je to ale jen šmouha na hori-
zontu – a modlíte se, aby jí Mi- 
nisterstvo školství nepřibalilo  
s sebou do batohu i matematiku. 
A pak přijde čtvrťák, a najednou 
jako by se přibližovala rychle-

ji a rychleji, a vy začínáte vidět 
jasně, jak si kráčí ruku v ruce 
s takovým malým človíčkem, 
jménem strach.
 Dost často si teď opakuji 
otázky typu „Proč jsem si sakra 
nepsala v prváku zápisky?“ 
nebo „Jak je možný, že jsem 
nevěděla, že z toho maturuju?“ 
Odpověď je bohužel dost trivi- 
ální: Nezajímalo mě to. Dostala 
jsem se přes fázi, kdy mi z ma-
turity běhal mráz po zádech, 
i přes tu, kdy jsem měla chuť 
vrazit každému, kdo mi opako- 
val, že je maturita formalita.  
Teď jsem zrovna ve fázi, kdy 
zjišťuji, zda něco jako „fobie 
z maturity“ vážně existuje, nebo 
jestli jsem ji právě vymyslela.
 Na závěr chci jen všem 
prvákům (a nejen těm) poradit, 
ať si místo koukání – jak jinak 
než – do stropu ty zápisky fakt 
píšou. Protože věřte nebo ne, 
budou se vám hodit. A jestli jsi 
zrovna jeden či jedna z těch, na 
které si už maturita také brousí 
zuby, vzpomeň si, že matemati-
ku ještě letos nechala doma!

Při toulkách Českem se 
do města Dačice, které 
mnozí štamgasti znají jako 
mekku svého oblíbeného 
zlatavého moku, dosta-
nete nyní již spíše kvůli 
překrásnému náměstí, 
zámku s rozlehlým parkem 
či díky naučné stezce okolo 
malinkých romantických 
rybníčků obohacených 
vůní sladu. Stal se zde však 
i jeden z důležitých his-
torických milníků, díky 
kterému Dačice pozměnily 
celý novodobý svět.

 Michal Turek

 Píše se léto roku 1841 a v 
jihočeských Dačicích je v rodině 
Radů podáván čaj. Hospodyň-
ka, paní Radová, pohošťuje své 
hosty a oslazuje jim čaj cukrem, 
který přinesla z trhu. Dones-
la domů velkou cukrovou ho-

moli, ve kterých se cukr dříve 
prodával, a nyní se ji snaží na-
porcovat. Naneštěstí se ale při 
sekání řízne do prstu, a proto 
celá naštvaná navštěvuje svého 
manžela ve vedlejší místnos-
ti. O problému s neskladností, 
těžkou uživatelností a celkovou 
nepraktičností těchto homolí 
věděl i sám Rad, ředitel Dačické 
rafinerie. Tento incident ho však 
donutil o něm více přemýšlet. 
Přesněji to přemýšlení trvalo 
necelé tři měsíce, po kterých 
Rad daroval své manželce 
Julianě dřevěnou mořenou 
bedýnku s 350 kostkami cukru, 
které si i později nechal paten-
tovat. Radost z toho vynále-
zu, prodávaného pod názvem 
„čajový cukr“, neměla jen jeho 
manželka. Jeho vynález byl 
oblíbený hned od začátku svého 
prodeje a postupy při výrobě 
se krom malých vylepšení vy-

užívají dodnes. On sám si ten-
to vynález nechal patentovat. V 
průběhu času se však na jeho 
přínos zapomnělo a vymyšlení 
kostkového cukru si za vlastní 
přisuzoval kdekdo. Cukrovar-
nictví v Dačicích skončilo brzy, 
cukrovar byl daleko od zdrojů 
cukrovky a doprava do cukrova-
ru přišla na mnoho peněz. 
Cukrovar byl vzápětí i zbourán, 
což pomohlo lid-
skému zapo- 
mnění na Dači-
ce i zakladate-
le výroby kost-
kového cukru. 
V roce 1983 byl 
cukrové kostce 
v Dačicích vy-
stavěn památ-
ník, který 
při návštěvě 
nezapomeňte 
navštívit.

Za klenotem všech cukrářů

Veronika Krátká

Dačický zámek. V Dačicích najdete mimo památníku cukru (foto nahoře) i krásný zámek s rozlehlým 
zámeckým parkem a spoustou turistických tras. Foto: Michal Turek, SEUP
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Požáry v Austrálii Koala medvídkovitý Podpora přichází ze všech stran Jak můžeme pomoci my?

Austrálie je jedno z nej- 
krásnějších míst na světě, 
které jsem měla to štěstí 
navštívit. Viděla jsem zde ty 
nekrásnější scenérie, pot-
kala ty nejpřátelštější lidi 
a poznala ta nejzajímavěj- 
ší zvířata. Již od loňského 
roku ji však sužují zuřivé 
požáry, které postupně 
požírají tento jedinečný 
kus země. Události u proti- 
nožců strhly vlnu solidar-
ity ve všech koutech světa. 
Otázkou však zůstává, 
zda to bude na záchranu 
zdevastované země, kte- 
rou stále otřásají plameny, 
stačit.

Tereza Rozšafná

 Během krátkého času, 
který jsem v Austrálii strávila, 
jsem poznala, že Australané mi-
lují svou zemi, jsou hrdí na svou 
přírodu a snaží se ji co nejvíce 
chránit. Při své cestě tam jsem 
to měla možnost pocítit již před 
tím, než jsem vůbec vkročila na 
její půdu. Obdržení víz před-
cházelo vyplnění podrobného 
formuláře o účelu cesty, na 
palubě letadla následovala „in-
coming card“ o tom, co do země 
přivážíme, doplněná instruk-
tážním videem popisujícím, co 
se v zemi smí a nesmí, aby se 
nenarušil život v její přírodě. 
Do roku 2017 bylo povinností 
při opouštění země vyplnit i in-
formace o tom, co vyvážíte, do 
„outcoming card“.
 I při procházení velko- 
města, jako je Sydney, si nel-
ze nevšimnout, že místní na 
přírodě, která i business cen-
trum plné prosklených vysoko- 

Australské inferno
podlažních budov obklopuje, 
lpí. V každém parku i na každé 
pláži nalezneme informace  
o tom, jací živočichové zde žijí  
a jaké rostliny zde rostou, a jak se 
chovat, abychom do jejich exis- 
tence zde co nejméně zasáhli. 
 O to více musely míst-
ní zasáhnout zuřivé požáry, 
které zemi zasáhly již v říjnu 
loňského roku a trvají dodnes. 
Ty nejdrastičtěji postihli Nový 
Jižní Wales, dalšími výrazně 
postiženými oblastmi jsou 
Victoria a Queensland, menší 
požáry se ale vyskytují po celém 
území Austrálie. Ty nejen že ber-
ou domovy obyvatelům a vyžá- 
dal si již 27 lidských životů, ale 
ničí jedinečné přírodní ekosys-
témy, které nenalezneme nikde 
jinde na světě. 
 Jedním z hlavních sym-
bolů tragických australských 
požárů se stal koala medvídko-

vitý. Situace koalů nebyla nijak 
růžová již dříve, jejich počet-
nost byla jen zlomková opro-
ti původním stavům. Během 
posledních týdnů pak následky 
požárů nejen zahynul dosud 
neznámý počet koalů na aus-
tralské pevnině, kde také zani- 
kly porosty, které obývají, ale 
velmi silně byla narušena i je-

jich populace na Klokaním os-
trově – jediná, která na rozdíl 
od té pevninské nebyla zasaže-
na nákazou chlamydiemi. Foto: @Matt_KeanMP, Twitter

 Koalové, klokani a walla-
by ale nejsou zdaleka jedinými 
druhy, které jsou ohroženy. 
Množství druhů se zániku při-
blížilo neskonale více. Na již 
zmíněném Klokaním ostrově, 
který ničivý oheň zatím zasáhl 
zhruba do jeho třetiny, na-
jdeme nejzářnější příklady. Byl  
domovem pro několik posled-
ních set jedinců hmyzožravé 
vakomyši Atikenovy. Nyní 
panují opodstatněné obavy, 
že byly zcela vyhubeny. 
Dalším zástupcem obyva-
tel tohoto ostrova je kakadu 
hnědohlavý, kterého plameny 
navíc připravují o potravu. Z 
ohrožených druhů na pevnině 
stojí za zmínění klokánek dlou-
hoprstý nebo vakoveverka. Ve 
výčtu bychom mohli pokračovat.  
 Právě zejména množ- 
ství endemitních druhů ži-
jících na kontinentu, které 
jsou v ohrožení, vyvolalo vlnu 
solidarity a touhy pomoci po 

celém světě, jak u hlav států, tak  
i u více i méně majetných jednot-
livců prostřednictvím nadací. 
Na pomoc přicestovali hasiči 
z Nového Zélandu, Singapu-
ru, Kanady, Spojených států 
i dalších zemí. V České repu-
blice se snaží Austrálii pomoci 
zejména ZOO Praha a její ředi-
tel Miroslav Bobek, který zřídil 
speciální podúčet u již exis- 
tujícího projektu Pomáháme 
jim přežít, kam se během něko-
lika dní podařilo nasbírat přes 
milion a půl korun, a prozradil, 
že se pražská ZOO chystá vy-
brat jeden ze zasažených druhů, 
který pomůže zachránit.  
 Předpovědi počasí hlásí 
pro příští týden v Austrálii pok-
les teplot a silný déšť. Premiér 
Victorie ovšem prohlásil, že po-
dle expertů není pravděpodob-
né, že by tyto deště požáry kom-
pletně uhasily. Inferno panující 
v Austrálii tedy bude ještě ně-
jakou dobu pokračovat.
 Přispívat je stále možné 
prostřednictvím Victoria ZOO, 
Australského Červeného kříže, 
hasičů Nového Jižního Walesu, 
nebo například pomocí pod- 
účtu Pomáháme jim přežít, 
ZOO Praha.

Foto: Reuters

Foto: @Matt_KeanMP, Twitter

Australané shazují tisíce kilogramů zeleniny z 
helikoptér
Operace Rock Wallaby má za úkol zajistit, aby jeden ze zranitel-
ných zvířecích druhů, klokan skalní, přežil. Úředníci doufají, že 
vysláním více než 2 000 kilogramů jídla – hlavně tedy mrkve a 
sladkých brambor - dodají živočichům dostatek potravy. Minis-
tr pro energetiku a životní prostředí NSW Matt Kean vysvětlil 
myšlenkový proces za misí. „Poskytování doplňkových po-
travin je jednou z klíčových strategií, které zavádíme, abychom 

podpořili přežití 
a zotavení 
ohrožených dru-
hů, jako je klokan 
skalní. Vláda pro-
hlásila, že bude 
i nadále dodá-
vat potraviny a 
vodu do oblastí 
poškozených oh-
něm, dokud nebu-
dou zásoby znovu 
snadno dostupné. 

Australské požáry v 
číslech

Bojuje s nimi cca 200 tisíc 
dobrovolných hasičů.

Oheň od září 
spálil přes 
10 milionů 
hektarů půdy 
(pro představu - 
ČR má 7,9 milionu).

Zemřelo nejméně 35 lidí a 
mnoho se pohřešuje.

Zemřelo přes půl miliardy 
zvířat (hrozí ale, že počet 
bude i dvakrát větší).

V sobotu 11.1. bylo na Sydney Opera House promítnuto veřejné 
poděkování hasičům pomáhajícím při požárech  
Foto: @australia, Instagram
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Víc než jen škola a Albert Kam vyrazit na výlet?  

Horní Počernice, místo, 
po jehož vyslovení si větši-
na z nás studentů vybaví 
pouze budovu školy a život 
v ní. Tato oblast však není 
pouze ulice Lipí, Rati-
bořická zastávka či velmi 
oblíbený Albert. Je toho 
zde mnohem víc, co stojí za 
to, aby každý z nás alespoň 
jednou po dobu zdejšího 
studia navštívil, a poznal 
tak krásy této okrajové 
části Prahy.

 

Anna Boháčová

 
 

 Praha 20 neboli Horní 
Počernice se pyšní se svojí roz- 
lohou 17 km² statutem největší 
pražské čtvrti, která je domovem 
pro více než 15 500 obyvatel. 
Takto velká rozloha vznikla 
spojením nezvykle velkého poč-
tu menších obcí a osad do jed-
noho celku (Horní Počernice, 
Chvaly, Svépravice, Čertousy 
a Xaverov). Toto slučování 
proběhlo natolik důkladně, že 
jejich původní hranice nelze 
vyčíst ani z katastrálních map, 
ani z popisných čísel. Histo-
rie Počernic jakožto součásti 
Prahy není dlouhá, k hlavnímu 
městu byly připojeny v rámci 
poslední vlny jeho rozšiřování 

Otázka:
 Dobrý den, ráda bych se 
Vám svěřila se svým problémem. 
Možná se to bude zdát jako blbost, 
která má jednoduché řešení. Já 
však nad touto myšlenkou už 
dumám nějakou dobu a nevím 
si rady. Mám o 12 let staršího 
přítele, ve všem si rozumíme, 
je nám spolu dobře, v březnu to 
budou dva roky, co jsme spolu. 
Moji kamarádi si ze mě někdy 
utahují, že jsem na staré atd., což 
je samozřejmě jen sranda a nijak 
mi to nevadí. Problém je však v 
tom, že jsem se o něm ještě ne-
zmínila nikomu z rodiny. Bojím 
se, že mě odsoudí, budou zkla-
maní nebo řeknou, že to nemá 
budoucnost. Kamarádi mě uklid- 
ňují, tvrdí, že bych to měla říct, 
že už jsem dospělá a nikdo mi do 
vztahu mluvit nemůže. Pro mě 
je však velmi důležité vycházet s 
rodinou a zachovat dobré vztahy. 
Vnímám ten věkový rozdíl, ale 
jsem spokojená, stejně tak můj 

přítel. Jen už cítím, že bych to 
měla říct alespoň mamce. Budu 
velice ráda za Vaši odpověď, 
potřebuji slyšet názor na věc 
od někoho dospělého. Případ-
ně i nějakou dobrou radu, jak to 
rodině říct tak, aby z toho nebyli 
špatní.

Odpověď:
 Dobrý den, to, co řešíte,  
určitě za blbost nepovažuji. 
Obavy jsou přirozené, ale i Vy 
sama cítíte, že říct to rodině je 
správná věc. Podporuji i myšlen-
ku říct to nejdříve mámě a pak 
spolu s ní postupně zbytku rodi- 
ny. Reakce na tuto zprávu může 
být různá, tomu nemůžete nijak 
zabránit, ale ať už bude jakáko-
liv, půjde si s ní poradit (třeba  
i s mojí pomocí). Dvě rady pro 
Vás. 1) Sdělte mámě, že se bo-
jíte její reakce na věkový rozdíl 
a reakce zbytku rodiny. 2) Po-
pište, jak Váš vztah 2 roky fun-
guje a jak je pro vás důležitý on, 
vaše rodina a to, aby spolu vy-
cházeli. Držím palce, všechno 
dopadne dobře.

Psychologická
poradna

Nebojte se zeptat!
Nemáte odvahu na to, jít se svým dotazem přímo 
za psychologem, nebo si myslíte, že by odpověď 
na Váš dotaz ocenilo více lidí? Napište nám a 
pokusíme se Váš dotaz zodpovědět v dalším čísle.

Psychologické okénko Není špatné se zeptat

v roce 1974. I proto, pokud 
se vydáte na východní okraj 
zvaný Čertousy, budete mít 
pocit, že stojíte uprostřed malé 
vesničky, kde upravené domy 
obklopují malebný rybníček.  
 Hlavní dominantou celé 
oblasti je bezpochyby Chval-
ský zámek, na který každý, kdo 
alespoň jednou cestoval do ško-
ly autobusem, musel narazit. 
Zámek, který datuje svůj vznik 
do 15. století, byl do dnešní 
barokní podoby přestavěn je-
zuity a v jeho těsném soused-
ství k němu přiléhá kostel sv. 
Ludmily. Oblast Chval je také 
spjatá s významnou historickou 
událostí, tzv. Chvalským mírem, 
který se váže k prusko-rakou- 
ské válce z roku 1866, kdy 
byly dojednány podmínky 

vojenské kapitulace Prahy.  
Pokud vás zámky zajímají a ten 
Chvalský již znáte jako své boty, 
nachází se zde i méně známý 
a již opomenutý zámek v Čer-
tousech. Jedná se o značně 
zchátralý, dnes nepřístupný 
jednopatrový objekt. Zámeček 
je půvabně nevelký, má jen jed-
no patro, ale působí masivněji 
díky dvojité mansardové střeše 
s ozdobnou věžičkou. Byť mu-
sel být kvůli ubytovaným squa- 
tterům přístup do zámku uza-
vřen, je stále chráněn jako kul-
turní památka České republiky. 
 Horní Počernice jsou 
také silně spjaty se jménem 
našeho bývalého prezidenta Vá-
clava Havla. Toho totiž k Počer-
nicím váže světová premiéra 
jeho divadelní hry Žebrácká  

opera, kterou spolu s 
režisérem Andrejem Kro-
bem uvedl roku 1975  
v bývalém hostinci U Če-
likovských. Právě zde je 
umístěna pamětní deska, 
divadelní sál však už neex-
istuje. Tuto roli zcela převza-
lo Počernické divadlo, které 
se může pochlubit lavičkou 
Václava Havla. Tím pádem 
jsou Počernice součástí ce-
losvětové sítě míst s touto 
hezkou vzpomínkou.   
 Pokud byste raději 
viděli něco akčnějšího, tak 
neváhejte a vyražte na Tvrz 
Hummers, která se nachází 
na 3. km dálnice D11 ve 
směru na Hradec Králové. 
Společnost HUMMER Cen-
trum v roce 2005 vystavě-
la na místě bývalé skládky 
stálý přírodní park ve stře-
dověkém stylu pro celou ro- 
dinu, kde se zaměřují na akce 
pro veřejnost, např. velké 
historické slavnosti se spou-
stou umělců z řad kejklířů, 
šermířů a fakírů. Vzhledem 
k rozlehlosti velkého am-
fiteátru nesmí chybět 
koňská show. Pokud vám to 
nestačí a jste opravdovými 
milovníky zvířat, můžete 
také navštívit zdejší hřebčín 
v Xaverově. Chov koní byl 
zde v Počernicích historicky 
velmi významný, a to je také 
důvod, proč na jejich znaku 
můžeme kromě tří klasů na 
červenobílém pozadí najít 
vyobrazení černého koně. 
 Doufám, že vám tento 
krátký výčet zajímavostí 
z okolí naší školy ukázal, že 
stojí za to vyjít ze své kom-
fortní zóny a přesvědčit se, že 
i toto místo může být něco víc 
než jen každodenní rutina. 

Krásy hornopočernické periférie

Lavička Václava Havla je pamětním místem věnovaným Václavu 
Havlovi, kterého k Počernicím váže světová premiéra jeho divadelní 
hry Žebrácká opera. Foto: Anna Boháčová, SEUP

připravila:  
Eliška Koulová

Naše psychologické okén-
ko je místo, kam můžete 
anonymně přes platfor-
mu tellonym napsat svůj 
problém, otázku či prosbu 
bez pocitu studu.
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Novinky stříbrného plátna Život mimo katedru Raise your voice Zpívej dokud můžeš

Tereza Schützová

Malé ženy
 Premiéry několikátého 
filmového zpracování  Malých 
žen jsme se dočkali v prosinci. 
Klasický román Louisy May  
Alcottové  z 19. století stále 
dokáže zaujmout mnohé 
čtenáře. Příběh vypráví osudy 
čtyr zajímavých žen, které chtě-
jí žít podle sebe a plnit si vlastní 
sny. Osudy žen, které zastávají 
myšlenku, že žena má kromě 
srdce i vlastní duši a talent, že 
jediným cílem ženy není dobře 
se provdat. 
 Historický, feminis-
tický a romantický film měl na- 
kročeno k úspěchu, už jenom 
hereckým obsazením, které s 

sebou přinesl. Ve filmu vystu-
pují herci, mezi nimiž je např. 
Emma Watson, Timothée Cha-
lamet nebo James Norton.  
 Některé části filmu 
byly lehce zmatené, jak se děj 
průběžně vracel do minulosti 
a zpátky. Alespoň pro ty, kdo 
nečetly knižní zpracování, a pro 
ty, co ano, to byl jistě zcela jiný 
zážitek. Nicméně film určitě 
stojí za to si pustit.

Star Wars: Vzestup 
Skywalkera
 V kinech běží také 
závěrečný díl Hvězdných vá-
lek, ve kterém se uzavírá nejen 
zápletka Bena Sola a Rey z po- 
sledních dílu, ale celá Star Wars 
serie. Na film byla rozhodně 
kladena velká očekávání, už 
jenom proto, že někteří fanouš-

ci na poslední díl čekají přes 42 
let.
 Právě  konec se podle 
mě studiu moc nepovedl. Film 
byl dostatečně dlouhý, v něk-
terých momentech poměrně 
roztažený, ale závěr, ve kterém 
se odehrály rozhodující událos-
ti, byl nacpaný do posledních 
pár minut. Bylo cítit, jak se roz-
uzlení souboje snažili osekat,  
jako by minuta navíc uškodila. 
Taky rozuzlení osudů hlavních 
postav bylo poněkud sporné,  
a tak teď na YouTube můžeme 
najít plno amatérských videí pod 
titulky „konec, který si všich-
ni zasloužíme“ nebo „ideální 
konec podle mě“. Každopádně 
Star Wars je Star Wars a už jen 
to je důvod k tomu si film pus-
tit. Řekla bych, dneska už taky 
taková klasika.

Filmové recenze zima 2019/2020

Eliška Bartošková

 V pátek 20. prosince 
2019 proběhl již 6. ročník 
hudební soutěže Raise your 
voice. Na bronzovou příčku si 
odnesla Vivien Tartáková z P2B 
za doprovodu tanečního vy-
stoupení na písničku od kapely 
Nirvana – Smells like teen spi-
rit. Druhé místo obsadil Rodan 
Tuka ze třídy M2A s vlastní 
skladbou a vítězkami tohoto 
ročníku se staly Debora Jelín-
ková a Adéla Mejrová z P4B, a 
to s jejich mixem písniček. V po-
rotě tento rok zasedl pan ředitel  
Roman Liška, pan učitel Jan 
Darebný a vítěz 5. ročníku Raise 
your voice Vašek Šolc z M2A. 
Na závěr celé show si pro nás 
účinkující s porotou připravi-
li menší překvapení v podobě 
společně nazpívané písně od 
Karla Gotta – Být stále mlád. 

Napočtvrté. Proč taky ne?
 Vítězky letošního 
ročníku Adéla Mejdrová a 
Debora Jelínková v soutěži 
nebojovaly poprvé, ba nao-
pak,  jsou stálicemi školní 
hudební scény. Poslechnout 
jsme si je mohli jako sóla, i v du-
etu. Jak dlouho se věnují zpěvu 
a můžeme se těšit na nějaká je-
jich další hudební vystoupení?

Jak vás napadlo začít zpívat 
společně?
 (Áďa) To je zajímavá 
otázka. Zpočátku jsme se nech-
těly zúčastnit, ale na poslední 
chvíli jsme si řekly, že budeme 
zpívat duet. (Debbie) Letos 
to bylo spíše, že jsme si řekly: 

Co se dělo letos na Raise your voice?

Debbie a Áďa. Vítězky 6. ročníku Raise your voice.  
Foto: Petr Hubený, SEUP

Kateřina Rutová

 To jsem doma s rodi-
nou, a když zbude čas na nějaký 
koníček, rád sportuji. Obec-
ně mě baví nejvíce sporty, kde 
mohu s někým soupeřit. Celý 
život jsem hrál fotbal, ale to 
jsem musel omezit, protože mě 
začala bolet kolena. Závodně 
jsem ho hrál asi 30 let. Také 
rád jezdím na kole, na kterém 
jsem objel docela dost velký 
kus Evropy. Dojel jsem na něm 
do Holandska i do Budapešti, 
s kamarády jsme jeli z Prahy 
do Vídně. V létě jezdíme s rodi- 
nou pod stan. Určitě preferuji 
více přírodu než město. V zimě 
rád jezdím na hory. Do svých 

22 let jsem rád lyžoval, pak 
jsem si řekl, že už lyžovat umím 
dost dobře a že se naučím něco 
jiného, a začal jsem se snow-
boardem. Lyžování už jsem 
skoro zapomněl, ale od Ježíš-
ka jsem letos dostal lyže, takže 
zase znova začnu. Nečtu knihy, 
jen naučné časopisy, mám rád 
dokumenty nebo na interne-
tu něco zajímavého, nejčastěji 
z oblasti techniky nebo příro-
dy. Za celý život jsem přečetl 
jen jednu knihu, a to Moře 
v plamenech od Miloše Hubáč-
ka, což je literatura faktu, takže 
to byl vlastně takový dokument. 
Jinak určitě rád koukám na 
filmy a seriály, nicméně toho 
času je nějak čím dál tím míň. 
Nejvíc adrenalinový zážitek, 
co jsem si kdy vyzkoušel, bylo 

sjetí Čertových proudů na raf-
tu. Tam když se pustí přehrada, 
teče tam tolik vody, že se z toho 
úseku stává jedna z nejtěžších 
úrovní vody v Evropě, která se 
dá sjet. Zážitek to byl skvělý, ale 
znovu už bych to jet ne-
chtěl. Dostal jsem to 
jako dárek od své 
bývalé třídy, asi se 
mě chtěli zbavit. 
(směje se)

Petr Hubený: Co dělám, když neučím?

„Proč ne“. Secvičily jsme sklad-
bu jednou o víkendu – vlastně 
týden před soutěží – bylo to 
dost narychlo. Myslím, že jsme 
o tom přemýšlely minulý rok, 
ale nakonec jsme do toho nešly.

Jak dlouho se věnujete zpěvu? 
Zpíváte i mimo soutěž?
 (Debbie) Já zpívám od 
malička, přivedla mě k tomu 
rodina a měla jsem za to, že 
se zpěvu také musím věnovat. 
Před 2 lety jsem začala cho-
dit na hodiny zpěvu k učiteli a 
taky jsem si před 2 lety založi-
la kapelu jménem Marbles. 
Čtenáři nás můžou sledovat na 

instagramu: @marblesforyou. 
(Áďa) Já jsem přesný opak. 
Já nezpívám v žádné kapele a 
ani jsem se nikdy zpěvu profe-
sionálně nevěnovala. Zpívám 
jen pro zábavu.

A jak to vidíte s budoucností? 
Budete se dál věnovat zpěvu?
 (Debbie) Chci jít na VŠ, 
ale ráda bych se zpěvu věnovala  
naplno, kdyby to šlo. (Áďa) 
Zpěvu jsem se nikdy nevěnovala  
profesionálně, takže nepřed-
pokládám, že bych se mu věno-
vala naplno, ale možná začnu 
někam chodit, uvidíme.
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Studium v zahraničí Co o nás ví v Indonésii? Hidžáb na chodbě Plány do budoucna

Češi se někdy cítí uraženi 
tím, že je ostatní stále 
považují za Českosloven-
sko, nebo o existenci naší 
země neví vůbec. Kolik 
toho ale sami víme o mno-
hem větších státech? Co 
dokážeme říct třeba o In-
donésii...? Indonésii, která 
je 24x větší než Česko a žije 
zde více než 260 milionů 
obyvatel. Od září 2019 chodí 
zástupkyně této čtvrté nej- 
lidnatější země světa i na 
naši školu. Seznamte se s 
Shangrillou Putri Aisyah 
(které ani doma nikdo 
neřekne jinak než Lala) z 
P2A... 

Milan Janoušek
Lalo, jak se dostane 
středoškolačka z Indonésie až 
do Horních Počernic?
 Do Česka jsem se dosta-
la přes výběrové řízení agentury 
AFS, která pořádá studijní poby-
ty v zahraničí. Z celé Indonésie 
se přihlásilo asi 7000 studentů 
a možnost studovat v zahraničí 
jich dostalo 145.

Odkud přesně pocházíš a co bys 
nám řekla o svojí rodině?
 Pocházím z menšího 
města Lahat v Jižní Sumatře. 
Můj otec podniká v těžařském 
průmyslu, protože tato oblast 
je bohatá na ropu a zemní plyn. 
Mamka pracuje jako zdravotní 
sestra. Jsem nejstarší dítě z rodi- 
ny a mám ještě sestru a bráchu, 
kteří chodí na základní školu.

Co tě na studiu v zahraničí 
lákalo?

Lala: „Indonéská škola je hodně striktní”

 Jsem docela dobro- 
družná povaha a věřím, že mě 
pobyt v zahraničí udělá ještě 
odvážnější a silnější. Taky jsem 
se chtěla zlepšit v cizích jazycích 
a získat přátele po celém světě.

Vybrala sis Česko sama, nebo 
ti destinaci zvolila agentura?
 Měla jsem možnost uvést 
zemi, kterou bych prefero- 
vala. Nejvíce mě lákalo Švýcar-
sko, ale tam mě odmítli, pro-
tože požadovali trochu starší 
studenty. Následně mi agentu-
ra oznámila, že bych mohla jet 
do Ruska, ale to zase nevyšlo  
z bezpečnostních důvodů. Pak 
mi vybrali Česko a to už konečně 
vyšlo. (směje se)

Co jsi o Česku věděla?
 Když jsem dostala 
zprávu o tom, kam nakonec 
pojedu, nevěděla jsem o Čes-
ku nic. Zajímám se ale o bio-
logii a jedním z mých vzorů je 
i Jan Evangelista Purkyně (mj. 
zakladatel buněčné biologie). 
Následně jsem si zjistila, že i on 
pocházel z Česka, a měla jsem 
velkou radost, že pojedu právě 
do jeho země.

Z čeho jsi měla před příjezdem 
největší strach a na co  sis 
musela zvykat?
 Dočetla jsem se, že Česko 
je jedna z nejvíce ateistických 
zemí, takže jsem se trochu bála, 
jak budu přijata. Indonésie je 

totiž země s největším počtem 
muslimů na světě a většina žen, 
včetně mě, nosí hidžáb. Na-
konec se ukázalo, že s tím, že 
jsem muslimka, nikdo problém 
neměl a moji spolužáci z P2A 
moji víru respektují a podporu-
jí mě. Další změna bylo jídlo. 
V Indonésii je základem rýže, 
zatímco u vás hlavně pečivo.  
A pak samozřejmě počasí, u nás 
je po celý rok kolem 25 stupňů, 
takže jsem si musela zvykat na 
zimu.

Kde tu bydlíš? 
 Bydlím u hostitelské 
česko-tuniské rodiny kousek od 
Sadské. 

Jaká je většinou první reakce 
Čechů, když jim řekneš, že jsi z 
Indonésie?
 (směje se) Češi se 
většinou zeptají, kde Indoné-
sie je. Někteří znají Bali, což je 
jeden z indonéských ostrovů.  
A také se většinou zeptají, jestli 
jsme muslimové.

Jak bys srovnala indo-néskou 
a českou školu?
 Tady se cítím svobodně-
jší a mám více volného času. In-
donéská škola je hodně strikt-

ní. Vyučování je od pondělí do 
pátku od 6:30 do 16:30 a něk-
teré školy mají také večerní vy-
učování, které končí až ve 22:00. 
Skoro každý den se píšou testy a 
dostáváme také hodně domácích 
úkolů. Do školy chodíme v uni-
formách a během vyučování 
nesmíme používat mobilní tele-
fony.

Zažila jsi už na naší škole 
nějakou situaci, která by  
v Indonésii nebyla možná?
 Ano, překvapilo mě, že 
v české škole žáci během vy-
učování občas podřimují nebo 
konzumují jídlo. Pokud by něk-
do něco takového zkusil v In-
donésii, okamžitě by musel jít na 
kobereček k řediteli.

Které předměty ve škole tě 
nejvíce baví?
 V české škole mě hodně 
baví dějepis, protože v Indonésii 
se o evropských dějinách neu-
číme, a také základy přírodních 
věd a multikulturní soužití. Jen 
jsem trochu zklamaná, že se mi 
zatím moc nedaří v matema- 
tice, protože jsem z ní doma měla 
vždy samé jedničky.

A jak se potýkáš s češtinou?
 Umím základy, ale 
přiznám se, že čeština, kterou se 
učím v kurzu pro cizince, je hod-
ně jiná než ta hovorová, kterou 
poslouchám ve škole. Postupně 
se to ale lepší, a i když moc nemlu- 
vím, tak čím dál lépe rozumím.  
Jinak chci zmínit, že v Indonésii 
to s jazyky není snadné. Oficiál-
ním jazykem je indonéština, ale 
jinak u nás existuje více než 700 
domorodých jazyků.

Jak trávíš svůj volný čas?

 Po škole se občas scházím 
s kamarády z Indonésie, kteří v 
Praze pracují nebo studují na 
vysoké škole. Občas se potká- 
váme také na indonéské am-
basádě. Ráda čtu poezii, fotím, 
natáčím videa a taky zpívám. 

A jaké máš plány do budoucna?
 Ráda bych vystudova-
la i vysokou školu v zahraničí, 
věnovala se diplomacii a jed-
nou se stala indonéskou velvys-
lankyní. 

Shangrilla Putri Aisyah

Pochází z Jižní Sumatry, 
jedné z 34 indonéských 

provincií.

Domů to má z Prahy více 
než 10 000 kilometrů, re-
spektive zhruba 17 hodin 

cesty letadlem.

V Česku studuje díky pro-
gramu organizace AFS

Mezi její oblíbené před-
měty patří dějepis nebo 
základy přírodních věd.

Jejím snem je kariéra v  
diplomacii.

Foto: Michal Turek, SEUP

„Dočetla jsem 
se, že Česko je 
jedna z nejvíce 

ateistických 
zemí, takže 

jsem se trochu 
bála, jak budu 

přijata.“
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