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A te� bude volno 
Když jsem psal úvodník k minulému 
Realistovi, myslel jsem, že je to m�j poslední 
p�ísp�vek do tohoto �asopisu. Ale od té doby se hodn� 
zm�nilo a my jsme dostali možnost vydat ješt� jedno 
�íslo. A protože jsme vd��ní za každou možnost pod�lit se s vámi o naše 
�lánky, této šance jsme využili. A vy te� ve svých rukou držíte výsledek naší práce a snahy - 
další „bonusové“ �íslo �asopisu Realista. Doufám, že z n�j budete mít stejnou radost jako my. 
Do konce školního roku zbývá necelý m�síc a pak za�nou ty všemi op�vované prázdniny. Ale 
než si užijeme dva m�síce volna, musíme se te� ješt� soust�edit na konec tohoto školního 
roku. Tím bych vás cht�l všechny vyzvat, abychom zakon�ili tuto kapitolu se ctí, bez 
n�jakých v�tších nedopat�ení. Na záv�r mi zbývá už jen se s vámi rozlou�it. Cht�l bych vám 
pop�át hezké a p�ijatelné vysv�d�ení, vzrušující prázdniny plné p�íjemných zážitk� a úsp�ch� 
a v dalším školním roce op�t hezké chvíle s Realistou. 

Lukáš Vít�, šéfredaktor 

Rozhovor s paní u�itelkou Zdenou Doležalovou 
Paní u�itelko, cht�li bychom se zeptat, jak dlouho u�íte na této škole?  
Na této škole u�ím už od samého za�átku jejího založení, tedy od roku 1973. 

Jak se Vám u�í t�locvik? 
T�lovýchova je moje aprobace, u�í se dob�e, ale setkávám se z nezájmem o sport. 

Jste spokojená s kázní žák� a kterou t�ídu jste u�ila nejrad�ji? 
Jak kdy a jak které skupiny. V podstat� ano, s kázní si poradím a nejrad�ji u�ím skupiny 
chlapc�. 

Které ro�níky jsou nejhorší? 
Ze zkušeností vím, že jsou to 7. a 9. ro�níky. 

U�ila jste na jiné škole a co jste u�ila? 
Ano, po studiích v Milevsku, dále pak na ZŠ 
Petrovice. U�ila jsem krom� svých p�edm�t� 

(chemie, t�lovýchova) p�írodní v�dy. 

Co byste cht�la u�it místo t�lovýchovy a pro�? 
O tom jsem zatím neuvažovala.Z�ejm� zem�pis, d�jepis a p�írodopis, ale 

i t�eba �eský jazyk. 
Co jste cht�la d�lat za práci jako malá? 
Šla jsem vždy po stopách svého otce - u�itelské povolání. 
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Co d�láte, když neu�íte? 
Mám spoustu aktivit a ráda zvelebuji sv�j byt a chalupu. 

Myslíte si, že je dnes t�žké u�it a u�it se? 
Rozhodn�, mladí budoucí u�itelé (studenti na praxi) neoplývají optimismem o svém 
budoucím povolání.  

Pamatujete si na první den u�ení na této škole? 
Jisté a dobré vzpomínky jsou, ale je to tak dávno, že si na detaily nevzpomínám. Rozhodn� 
jsem denn� chodila do školy s radostí a nadšením. 

Jak se Vám líbily zápasy v poháru starosty a co na to �íkáte? 
Jsem pro každé sportovní utkání, protože sportem se podporuje i morální vývoj d�tí. Každá 
sout�ž p�ináší mnoho dobrého pro sout�žící a naše škola pat�í k dobré reprezentaci.  

Václav Blahník, Ond�ej Cabaj 

Lou�ení se školou 
Blíží se konec školního roku a asi se ptáte co se bude dít poslední m�síc na škole. Informace 
nám podal pan �editel Mgr.Ji�í Doutná�, tak mu touto cestou chceme pod�kovat. Budou r�zné 
sportovní ale i jiné akce: atletika, letní slavnosti, kino a hlavn� konec školního roku! Ted' se 
pojd'me podívat, co si pro nás škola p�ipravila. 

2. - 6. 6. sb�r srarého papíru 

10. 6.   atletické p�ebory pro první stupe� (olympijský den) 

11. 6.  atletické p�ebory pro druhý stupe� (olympijský den) 

17. a 18. 6. atletické závody o pohár starosty Prahy15 -  jen pro 
nejlepší (co postoupili z naší školy) 

18. 6.  pedagogická rada 

19. 6.  projektový den - Letní slavnosti 

23. 6.   setkání nejlepších reprezentant� školy  

24. 6   vým�na u�ebnic, také 23. 6. 

25. 6.   rozlou�ení s devátými t�ídami - deváté t�ídy budou mít slavnostní ob�d 

26. 6.   filmové p�edstavení pro první a druhý stupe� 

27.6. - 8:00 vydání vysv�d�ení  

27. 6. - 8:45  poslední zvon�ní: rozlou�ení s devátými t�ídami 

Dan Zeman, Karim Kelifa 
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ATS domino 
ATS Domino je tane�ní studio, které se spíše zam��uje na disco dance nebo na street dance 
formace. 
Kroužek se koná na r�zných místech, tudíž i u nás na škole. V pond�lí ve v�ku 6 – 10 
let od 17:00 do 18:00 hodin a pro ty starší ve v�ku od 11 – 16 let od 18:00 do 
19:00 hodin. 
Hlavní trenérkou tane�ního studia je Iva Bi�iš�ová. ATS 
Domino pracuje s d�tmi ve v�ku už od 4 let. Reprezenta�ní 
sout�žní týmy mají v Praze dv� základny - 
Na Chodov� na Praze 4 a na Lužinách na Praze 5. 
Tane�níci jezdí každý rok také na soust�ed�ní. M�že to být v Praze, ale 
také i mimo Prahu. 
V tane�ním studiu jsou také velmi dobré trenérky s výkonnostní t�ídou 
A. Kategorie tane�ník� se rozd�lují na d�ti (DVK), juniory (JVK) 
a dosp�lé (HVK). 
Zatan�it si ale samoz�ejm� m�žou také maminky. Domino je rozd�leno, dá se to �íct, na 
zákla�áky a výb�rovky. Výb�ráci jezdí na n�kolik sout�ží ro�n� a také práv� na to 
soust�ed�ní, kde se za�ínají u�it kousky, které se pak dají do formace. Zákla�áci tancují svoji 
vlastní sestavu, kterou si pak n�kdy na konci školního roku všichni ukážeme. �íká se jí 
záv�re�ná a všichni si tam ukazují, co vše se za celý rok nau�ili. 

ATS Domino má také mnoho vystoupení, a tak se n�kdy klidn� m�žete p�ijít podívat � 

Veronika Bálková a Lenka Pechová 

Rozhovor s Tomášem Svobodou, naším panem školníkem 
Jak dlouho pracujete na škole? 
Pracuji zde 9 let. 

Pracoval jste vždy jako školník? 
Ne, ned�lal jsem vždy práci školníka. 

Cht�l byste d�lat n�co jiného, nebo vás povolání školníka baví? 
Ani ne. Tato práce není monotónní. Stále d�lám n�co jiného. Práce m� baví. 

Cht�l byste n�kdy u�it? 
Ne. Je to velká zodpov�dnost. 

Co obnáší práce školníka? 
R�zné opravy rozlámaného nábytku, úklid okolo školy atd. Prost� údržba celého areálu školy. 

Je to tedy t�žká práce? 
Jak kdy. 
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Cht�l byste na škole n�co zm�nit? 
Aby se žáci lépe chovali k u�itel�m, spolužák�m a nábytku ve škole. Žáci se nep�ezouvají. 

Co d�láte ve svém volném �ase? 
Kolo, turistika, hrady a zámky … 
Focení. 

Cht�l byste t�eba žák�m n�co vzkázat? 
Chovejte se lépe k druhým i majetku školy. 

Michal Drahoš a Jakub Demartini 

Historie graffiti za�ínala v USA.  
Historie graffiti. Moderní d�jiny tohoto fenoménu se za�aly psát zhruba p�ed t�iceti lety, což 
je ovšem s p�ihlédnutím k rychlosti, s jakou se generace writer� st�ídají, skute�ný prav�k. 
Mytologie praví, že n�kdy v 60. letech minulého století žil na 183. ulici m�sta New York 
mladík jménem Demetrius, �e�ený též TAKI, jenž se živil jako p�ší doru�ovatel zpráv 
a zásilek. P�i jedné z poch�zek zaznamenal tento vnímavý potomek �eckých p�ist�hovalc� 
nápis JULIO 204, vyvedený sprejem na zdi domu. Když si ov��il, že �íslo za jménem 
odpovídá �íslu ulice, na níž se práv� nachází, nebylo pro n�j obtížné pochopit jednoduchý 
smysl poselství. Brzy, možná už p�íští den, se vydal do zam�stnání vybaven sprejem, jímž na 
první roh nast�íkal svou odpov��: TAKI 183. Legendární tag byl na sv�t� a s ním p�išel do 
m�sta i nový druh zábavy, um�ní a životního stylu. 
TAKI nebyl prvním writerem, ale podepisoval se v ulicích s takovou vervou, až se sami 
obyvatelé za�ali o záhadu zajímat: "Co sakra znamená TAKI 183?" Vysv�tlení poznali 
v rozhovoru The New York Times, z teenagera Demetria se rázem stala celebrita a stovky 
jeho následovník� se za�aly �ídit prvním pravidlem graffiti – piš své jméno! 
Situace brzy vypadala asi takto: Okny studentské kavárny, umíst�né naproti garážím 
m�stských autobus�, sledovala pozorn� ulici po�etná parta mladík�, jež se v pravidelných 
intervalech vrhala ven, aby svými tagy zbombardovala vše, co práv� opouštelo bránu depa. 
Poté se všichni navrátili ke svým stolk�m, vydýchali adrenalin a trp�liv� �ekali na výjezd 
další linky. 
Do módy tak p�išly i vlaky podzemní dráhy a jiné dopravní prost�edky, efektivn� ší�ící 
"vzkazy" do všech �ástí m�sta a po�átkem 70. let se na scén� objevil další antihrdina, SUPER 
KOOL 223, autor prvního "piece". Místo v historii si vysloužil prostou vým�nou trysky 
spreje, a i když se dnes legendy r�zní v tom, zda na plechovku nasadil širší trysku od �istícího 
prost�edku na trouby, holící p�ny nebo b�hví �eho, jisté je, že tato technologie umožnila 
writer�m rychlé a plynulé pokrytí velké plochy. Experimentování s tvarem a velikostí písma 
mohlo za�ít, pravidlo �íslo dv� zn�lo: Bu� kreativní, vytvo� si vlastní styl. Pojednat whole 
car, tedy celý vagón metra, se poprvé zda�ilo FLINTOVI 707 a respekt mu náleží i za použití 
náro�né techniky 3D. O t�i roky pozd�ji (1976) se na kolejích kone�n� objevila souprava 
složená z jedenácti vagón�, kompletn� pokrytá motivy americké vlajky. Policie m�la plno 
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práce s dokumentováním, pracovníci metra s �išt�ním a CAIN, MAD 103 a FLAME ONE 
mohli jít klidn� spát - práv� dosáhli až na hv�zdy sprejerského nebe. 
Není zcela jisté, nakolik byla ruka poslí�ka TAKIHO vedena sociáln�-politickými motivy, ale 
faktem je, že každé správné kulturní hnutí vzniká z pot�eby vymezené ze spole�nosti. Cesta 
graffiti se od po�átku prolínala s vývojem hip-hopu, jenž byl temnou a pohrdavou odpov�dí 
mladých obyvatel �ernošských ghett na nablýskané, bezobsažné k�ep�ení v disko klubech. 
Obrovského potenciálu ulice jakožto pódia, galerie �i tribuny pro "hlasy zdola" si povšiml 
také student výtvarné školy Keith Harring, jehož geniáln� jednoduchý styl dostal na kolena 
i um�leckou kritiku. Popularita otev�ela tomuto sympatickému obhájci práv všech možných 
outsider� cestu do médií, která ho pasovala do role mluv�ího celé graffiti scény. Tato situace 

m�la, krom� jiného, za následek i vznik pravidla �íslo t�i: bu� angažovaný!  
Pro americké p�edstavitele establishmentu, stále ješt� zneurotizované 

zkušeností s hippies, 	ernými Pantery a levi�áky v�bec, se 
nekontrolované psaní a malování ve ve�ejném prostoru stalo 
hrozbou, již si už za žádných okolností nehodlali nechat p�er�st 
p�es hlavu. Výsledek represivních opat�ení: milióny dolar� 
utopené ve vývoji chemikálií, které sice hrav� rozpustily barvy, 
ale zárove� p�ivodily zdravotní potíže zam�stnanc�m, 

cestujícím i d�tem ze školy umíst�né nedaleko ob�í "my�ky na 
vlaky". Graffiti se p�esunulo zvenku dovnit� souprav, kde 

cestující obt�žovalo vlastn� ješt� víc. Údajný writer Michael 
Stewart byl za nevyjasn�ných okolností zabit policií. P�estalo jít o hru, 

�ást graffiti um�lc� zvolila legální cestu a p�ijala azyl ve zdech galerií a 
soukromých sbírek.  

Tvrdé jádro, jež se p�vodní koncepce odmítlo vzdá, si ústa writera HAZEA povzdychlo: „Je 
velmi vychytralé nazývat graffiti um�ním, protože graffiti vzniklo mimo systém, kdežto 
um�ní systém má. Když dáte graffiti do galerie, je to, jako když dáte zví�e do klece.“ 
Historie graffiti u nás: Prvním pr�kopníkem graffiti u nás se stal krátce po revoluci 
ostravský MANIAC, který se svým graffiti artem dokonce úsp�šn� odmaturoval a pokra�oval 
na pražské AVU. V hlavním m�st� položily za�átkem 90. let kvalitní, �asem potvrzený základ 
parti�ky CSA, CSB, TCP �i NNK, první skute�ný piece prý vytvo�il RAKE. Nejstarší 
generace writer� tvo�ila v relativn� idylických podmínkách - p�íslušné instituce nem�ly se 
zásahy do ve�ejného prostoru ješt� žádné zkušenosti, tudíž se v depu metra, na nádražích a 
betonových zdech docela da�ilo. Motivy t�chto tv�rc�, pocházejících �asto z prost�edí 
um�leckých škol a pokoušejících se využít ulici coby sd�lovacího prost�edku s pravidlem „na 
historické památky a budovy ne!“, se logicky lišily od t�ch, se kterými braly do ruky spreje 
jejich newyorské vzory. První porevolu�ní léta v 	eské republice se p�ece nesla v duchu 
nad�je, optimismu, svobody a víry v budoucnost, tedy zcela opa�nými pocity, než jakými 
oplývali ameri�tí write�i. P�estože kapitalismus se u nás zajel rychle a i pro bílého teenagera z 
dobré rodiny se tudíž n�jaký ten legitimní d�vod k nespokojenosti najde, cením si up�ímnosti 
slov bývalé writerky Lely Geislerové: „Já to mám jinak. V�bec nikdy m� nebavilo riskovat. 
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Mne bavilo bejt venku. U vody, když svítí sluní�ko. Mít na to celej den a malovat si“, k 
�emuž VLADIMIR 518 dodává: „To je jak u koho.“  
Graffiti a street art díla mohou být vším, �ím jejich auto�i cht�jí - vypointovanou legráckou, 
upozorn�ním na sociální �i politické téma, nebo "jen" estetickou hrou. Práv� pestrost spolu 
s kouzlem neopakovatelnosti a tv�r�í svobodou, limitovanou pouze osobní zodpov�dností 
autora, považuji na graffiti a street artu za p�ínosné. Zkoumání motiv� k tvorb� rad�ji 
nechávám na samotné ulici, jen ta totiž spravedliv� a s kone�nou platností rozhodne, kdo 
z t�ch, kte�í si na ní troufají vystavovat, z�stane a kdo skon�í, protože prost� nemá feeling 
a do smrti z�stane toyem. 

Jakub Církva a Jan Rašpl 

Jak se d�lá školní �asopis Realista 
Protože toto je poslední �íslo našeho drahého školního �asopisu Realista v tomto školním 
roce, chceme vám n�co �íci o jeho vzniku. Není to tak lehké, jak by se vám mohlo zdáti. 
Aby �asopis v�bec vznikl, musí redakce v �ele s šéfredaktorem dostat téma a zjistit o n�m co 
nejvíce informací. Pak je musí zpracovat a uvést do takové formy, aby pro vás jako pro 
�tená�e byly stravitelné.  
V redakci je nás dohromady patnáct a jsme rozd�leni do jednotlivých skupin, v nichž píšeme 
všechny ty �lánky, abyste byli informováni o všem, co se na naší škole d�je, d�lo �i dít bude. 
Když je �lánek hotový, tak se p�epošle na adresu pane �editele Mgr. Ji�ího Doutná�e, který jej 
formátov� upraví a p�epošle panu Karlu Kašparovi, aby text opravil a zkontroloval. Hned nato 
se pošle na stránky školy (www.hornomep.cz). Pak se dá celý 
�asopis vytisknout. Redakce jej složí do takové podoby, 
v jaké jej už znáte. Nakonec se �asopis roznese do vašich 
t�íd. A to je konec celeho vzniku školního �asopisu 
Realista.  
Ale v hodinách Mediálního seminá�e ned�láme jen 
�asopis, nýbrž se i u�íme o médiích – 
o novinách, �asopisech, rádiích, televizi 
a v�bec o všech prost�edcích, které lidi 
informují o tom, co se d�je u nás i ve 
sv�t�. Zde nás u�í pan u�itel Karel Kašpar a je to 
skute�n� velmi zajímavé.  
	lov�k by ne�ekl, kolik je nap�íklad všech možných druh� �asopis�, nap�íklad: 
d�tské, odborné, sportovní, propaga�ní a spousty, spousty dalších.  
A nejen to. Také jsme se nau�ili ovládat jeden animátorský program jménem Pivot, 
formátovat texty a v�bec zkusit si napsat �lánek do n�jakého �asopisu a� už školního nebo 
jakéhokoli jiného je skute�n� velmi zajímavé. Vyžaduje to hodn� p�edstavivosti a slohové 
tvo�ivosti.  
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Všichni doufáme, že se vám všechna �ísla �asopisu Realista, která vyšla v tomto i minulém 
školním roce, líbila. Jist� nez�stane jen u t�chto šesti �ísel, která už vyšla, ale budou vycházet 
�ísla další, ve kterých budou zajímavosti o naší škole, ale také r�zné k�ížovky, vtipy a jiné 
v�ci.   

Jirka Mašek a Dan Miškovský 

Taková normální rodinka 
Tento film byl vyroben dle p�vodního seriálu Taková normální rodinka. 
Ve filmu jde o rodinu Hanák� žijící na venkov�. Dcera Kate�ina se zamilovala do Zde�ka, 
který ješt� studuje. Když k nim p�ijede na návšt�vu, nikdo ho nemá moc v lásce. Až na 
Kate�inu.Zden�k se snaží získat d�v�ru rodiny. 
Kate�ina všem oznámí u ve�e�e, že je t�hotná. 
Otec Kate�iny pan Hanák na to reaguje tak, že vstane a za�ne k�i�et. Celou noc stojí šokovan� 

u stolu. Sestra, matka a babi�ka se snaží ho uklidnit. On se s tím v pr�b�hu 
�asu smí�í. Mezi tím p�ijede Zden�k a oznámí, že ho matka vyhodila z domu 

a že bude mít zkoušky. Pan Hanák se op�t roz�ílí, ale pak ho nechá 
v dom� bydlet. Na Kat�iny narozeniny Zden�k však 
zapomn�l.Pan Hanák mu pom�že a dá mu kv�tiny 
a bonboniéru pro Katku. 

Kate�ina je však zklamaná, protože toto dostává každý rok od 
rodiny.Kate�ina je na Zde�ka naštvaná, ale pak se usmí�í a Zden�k ji 

požáda o ruku. Pan Hanák pracuje jako strojv�dce na nadráží.Tam ho za�íná 
svád�t poš�a�ka, ale zjistí to jeho manželka. 

Když  zjistil snoubenec poš�a�ky, že si zve dom� pana Hanáka, rozzu�í se a chce ho 
zbít. Pana Hanáka sledovala jeho žena až do bytu poš�a�ky a schovává se na 
záchod�.Zachránila ho tím, že �ekla, že jsou u ní na návšt�v�.Spole�n� odjíždí dom� a slaví 
svatbu Katky a Zde�ka.  
Tento film doporu�ujeme lidem, kte�í mají rádi komedie. Je to celkem dob�e promyšlený film 
od Patrika Hártla. Ve filmu hrají známé osobnosti jako nap�íklad Ji�í Mádl, Eva Holubová 
a Monika Zoubková . 

Bianca Kurzová a Dana Pokorná 

 


