
Věčné téma. Omílaná tisíckrát v knihách i filmech. Námět rozhovorů filosofů i otázka v nitru nejobyčejnějších lidí. 
Nechme stranou všechny klišé a pojďme do hloubky. Může někdo jako já změnit svět? 

Jak nejjednodušeji nalézt odpověď? Podívejme se na to systematicky. Když rozdělíme tu jedinou otázku na několik, 
jaká bude odpověď na ně? Není to nic složitého, prostě tu otázku o čtyřech slovech rozsekáme na čtyři otázky o 

jednom slově…  
---------------------------- 
MOHU? 
Fajn, zachováme si stručnost. Opak slova mohu je nemohu. Otázkou je, jestli pro nás náhodou slovo nemohu 
neznamená nechci. Je to jak se vším, co děláme – buď chci, pak můžu… a nebo nechci. 
 
JÁ? 

Mohli bychom zauvažovat o podstatě našeho já, kdo vlastně jsme… nebo taky o tom, jestli v  životě počítáme sami se 
sebou. Jednou už se máme, to bychom měli skousnout. A taky to, že se jedná o nás. Ne o ty druhé, ne o nadřízené, o 
děti, uprchlíky, Američany… Jde o mě. Tady rozhoduju JÁ. 
 
ZMĚNIT? 
Změna je vůbec oblíbené slovo. Všechno kolem nás volá po změně. Politika, škola, já… Všichni to slovo používají.  Jenže 
zapomínáme, že jde o sloveso, slovo vyjadřující děj. Nelze o změně jenom mluvit, změnu musíme žít. My musíme 
měnit. 
 
SVĚT? 
Co je svět kolem nás? Kolem čeho se točí, za čím se žene? V naší době jsme nějak navyklí vnímat svět jako malinký 
dům. Všechno je blízko, všechno se hned odrazí… Nějak zapomínáme, že svět je pořád ještě dost obrovský. Že v  tom 
malinkém domě je pár místností, nějaké ty schody a vstupní dveře. A že když někdo nevynese koš, neznamená to 
nutně, že celá místnost s nevyneseným košem vymře… 
                                                                   
 ----------------------- 
Takže, co nám vyjde, když si to shrneme? Zkusme zatnout pěsti a potichu si na všechny jednoslovné otázky zašeptat 

ano. Ano – mohu. Ano – já. Ano – změnit. Ano – svět. Zní to hloupě, ale zkusme to.  
Protože kdyby každý z nás věřil svému souhlasu pro změnu jen jedinou sekundu, dohromady bychom jako lidstvo 

věřili celých 225 let. A myšlenka, která žije 225 let…  
Dobře. A teď tomu stačí uvěřit. Alespoň na jednu sekundu. Prosím.  
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já změnit 

Anežka Vacková 



Bojovníci za pravdu  

Každá čtvrtá dívka nedokončila základní vzdělání. Padesát 
sedm milionů dětí po celém světě nemůže navštěvovat 
základní školu, a to se týká především dívek. Například 
Taliban nestojí o to, aby byly ženy rovnocenné, upírají jim 
vzdělání. Naštěstí mají i své odpůrce, kteří se nebojí 
vystoupit. Malala Júsufzaiová se narodila 12.července 1997 
ve městě Mingora v Pákistánu, je držitelkou Nobelovy ceny 
za mír a taky jasným důkazem toho, že i jeden člověk může 
změnit celý svět, když si stojí za svým názorem. 
Jméno Malala dostala po afghánské národní hrdince, která 
vedla Pašuny proti britským kolonizátorům.  Júsufzaiová 
taky bojuje, ale jiným způsobem. Ona věří, že nejsilnější 
zbraní jsou slova. Už v jedenácti letech v pákistánském klubu 
před tamními novináři  kritizovala uzavření dívčích škol 
Talibanem v jejím rodném údolí Svát. Ve stejné době začala 
psát pod pseudonymem blog pro BBC, který popisuje život 

– Malala Júsufzaiová 

Anna Sochorová 

Všichni mají právo na 

vzdělání… 

pod nadvládou Talibanu . Mimo jiné díky němu se v roce 2012 stala terčem útoku extrémistů. Když jela ze školy 
domů, vážně ji postřelili do hlavy. Jako zázrakem přežila. A ani další výhružky ji nezastavily. Napsala knihu I´m 
Malala. V 16 letech přednesla projev v OSN. Uvedla v něm mimo jiné – ,,Den Malaly není mým dnem. Je dnem 
každé ženy, dívky, chlapce, kteří bojují za svá práva. Stojím tu jako jedna z nich, mluvím tu za ty, kteří sami mluvit 
nemohou. Za ty, co chtějí právo na mír, důstojné zacházení a vzdělání.´´ 
Apeluje na lidi, aby nevyužívali sociální sítě ke sbírání ,,lajků´´, ale upozorňovali na problémy, mezi které patří 
například obchod s bílým masem, ženská obřízka, dětská práce. Musíme se naučit chápat jeden druhého, vyjádřit 
názor a konečně bojovat za svoje práva. Díky Malale se dívky konečně přestávají bát vzdělání. Chtějí studovat, mít 
úspěch. Dříve ženy musely žádat muže, aby bojovali za jejich práva. Dnes to dokážou samy, a to je právě to, čeho 
se extremisté bojí. Rovnosti mezi mužem a ženou. A proto tu máme  další “Malaly”, které se rvou za svoje místo 
na světě a už nechtějí být utlačovány muži. 
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HLODY 
„Pravda, nejsem dost inteligentní na Vackovou.“ p. Tomášková 

„Kráva žere trávu, my žereme krávu.“ p. Melicharová 

„Koukám, že tady máme Fleše.“ Káťa 

„Teplota rychle klesla nahoru.“ p. Mokrá 

„Páteř je jeden z nejhlavnějších orgánů v těle.“ p. Mokrá 

 
 



Ocitáme se na počátku našeho letopočtu, v době, kdy Řím upadá v rukou 
tyrana Nerona. Muž bláznovství a šílenství svými tužbami a nápady ničí 
tisíce životů, vinu však tento mocný nechá svalit na tichou, bezvýznamnou 
a bezbrannou sektu – křesťany.  
S následovníky nějakého Krista nemá zprvu Markus Vinicius nic 
společného – je bohatým a vysoce postaveným vojákem, oblíbeným na 
císařském dvoře i mezi přáteli. Svůj názor i chtíč se nebojí prosadit, jeho 
dům je veden pevnou a neústupnou rukou. Pak v jeho životě nastane 
změna, raněn zůstává v domě známého křesťana. Odmítá jeho hodnoty, 
ale v jeho srdci klíčí obdiv k muži plnému víry, lásky a pochopení. A také 
potká překrásnou dívku Lygii, kterou se snaží získat i za cenu, že by ji 
přivedl na nechutné oslavy samotného Nerona, že by ji nechal získal jako 
svou otrokyni, že by ji třeba unesl… 
  
Kniha nabízí snad všechno – napínavý příběh plný intrik a bláznovství, 
čistou víru a odvahu prvních křesťanů, střet více kultur a pohledů na svět, 
pomalý pád mocného Říma i lásku dvou mladých lidí. Jsou zde postavy, 
které si zamilujete pro jejich nekonečnou dobrotu a schopnost odpovědět 
na všechno, postavy, jimiž budete opovrhovat, i postavy, které budete 
pozorovat se zatajeným dechem a přát si, aby dostaly to, po čem touží.  
Ale co je hlavní, příběh je plný naděje. Naděje v lidi, v jejich srdečnost a 
soucit, víry v lidskost. Každý, kdo udělá v životě nějakou chybu, má šanci se 
změnit, nikdy nic není definitivní. Odpuštění existuje a dokáže mocné věci. 
A taky tenhle nádherný příběh říká: 

 
 

 

VADIS  

QUO 
cbdb 92% 

Henryk Sienkiewicz 

"Štěstí je vždy tam, kde ho 

člověk vidí." 

Anežka Vacková 

Nosíte v hlavě nekonečný 
seznam knih, které byste si 

chtěli přečíst? Zoufale 
toužíte slyšet názor 

ostatních, než si koupíte 
nějakou knihu? Zajímá vás, 
co letí právě teď? Chcete 

s ostatními diskutovat nad 
poselstvími knížek, utvořit 

si seznam oblíbených 
autorů, či kontrolovat 
obsah vaší knihovničky 

online? 

Čtení nikdy nebylo 
jednodušší! 

Československá 
bibliografická databáze 

nabízí nepřeberné 
množství informací, 
hodnocení, žebříčků, 

diskuzí… a hlavně knih! 
Připoj se i ty!  

Co je www.cbdb.cz? 
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24. 10. od 19:00 Městské divadlo Žďár nad Sázavou 
Studenti, ZTP – 60 kč 
Ostatní  - 90 kč 
Římskokatolická farnost Radešínská Svratka společně 
s mysliveckým sdružením Řečice vás zve na netradiční kulturní 
událost. 24. října v 19 hodin vystoupí v Městském divadle ve 
Žďáře nad Sázavou středoškolský sbor Luscinia.  
Pro ty z vás, kteří o něm ještě neslyšeli, mám několik informací. 
Jedná se o sbor teenagerů našeho věku, který vznikl před 20 
lety v Opavě při Mendelově gymnáziu. Na koncertech můžete 
z jejich úst slyšet jazz, spirituální hudbu, lidové písně či 
upravené populární skladby. Sbor se zúčastnil soutěží nejen 
v České republice, ale také v Řecku, Turecku, Velké Británii, 
Polsku, Slovensku, Španělsku a Slovinsku, a vystupoval třeba 
také v Dánsku, Belgii či Francii. Podnikl turné po 11 městech 
USA, mezi kterými byl např. New York. 
Na partu středoškoláků docela super, ne?  
Pokud to někoho z vás zaujalo, nechť si ušetří 60 korun 
z kapesného a dostaví se 24. října do Městského divadla.  

NKY 

PO 
ZVÁ 
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Koncert středoškolského sboru 

LUSCINIA 

Adéla Novotná 



HLEDÁME MLADÉHO FYZIKA 
 

 
 

Máš IQ 160 nebo víc? Mluvíš anglicky lépe než tvoje 

profesorka angličtiny? Přečetl jsi všechny díly 

Feynmanových přednášek z fyziky během jednoho 

večera? 

 

Ne? 

 

To nevadí, my také ne. Pokud máš rád fyziku, alespoň 

trochu se domluvíš anglicky, nebojíš se žádné výzvy a 

jsi dost šílený na to, aby ses k nám přidal, pak je Turnaj 

mladých fyziků pro tebe to pravé! 

 

Více info na www.jcmf.cz. Kontaktujte nás! 

 

Na nováčky se těší: 

Anežka Vacková a Lucka Vencová (4.B) 
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