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/Hloubka d 
Všechno, nebo nic? Všechno, nebo nic. Proč všechno, nebo nic? V textu je boj. Boj je i před textem. 

Než píšeme, bojujeme. Sami se sebou. Napsat, nebo zahodit myšlenku? Je tak důležitá, že si zaslouží 

být bílá na černém? Bude vlastně někdy někomu k něčemu dobrá? Když dopíšeme, myslíme si, že jsme vyhráli. Alespoň 

v tu chvíli. Po čase si to možná znovu přečteme a kroutíme hlavou, že jsme se snad tenkrát museli zbláznit. Nebo sami 

sobě poplácáme po zádech. To se nikdy neví. Člověk vlastně nikdy n i k d y  n e v í , no ne? Někoho to děsí míň, 

někoho víc. Každý proti tomu bojuje. Někdo tím, že píše, jiný tím, že se směje těm, co píšou. Z toho vyplývá, že psát má 

vždycky smysl. Někdo se tomu neupřímně zasměje, jiného to bude zajímat. Upřímně. (Třeba nás to bude zajímat 

vždycky. Upřímně!). Pokud vás zajímá, proč jsem začínala slovy 

v š e c h n o ,  n e b o  n i c , děláte si vrásky zbytečně. Bylo to jen tak. 

Abyste četli dál. Když už jsme u toho – kdo z vás si všiml, že jsem místo 

cerné na bílém napsala bílé na cerném? Pro ty s kratším 

vedením – nezoufejte, já sama jsem si toho bohužel všimla až na 

několikáté přečtení… A ještě mi dovolte jeden dotaz – kdo z vás si 

všiml, že jsem místo s delším vedením napsala s kratším 

vedením ? (Teď už to bylo schválně. Docela…) 

Tentokrát v úvodním slově nenajdete, co se můžete dočíst v čísle. 

Takže máte pravdu, takové úvodní slovo je vlastně úplně k ničemu. 

Tak si užijte páté číslo! Beta 
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Past 
Pavel Dítě 

Najdi krabici 
víko při úplňku spal 
podepiš ji falešným jménem 

Vlož do ní: 
dětské omalovánky 
lžíci s medem 
křidélka hmyzu 
pramen vlasů 
klubko drátu 

Dílo pohoď do prachu ulice 
pozoruj kdo se na chvíli zastaví 
aby se tvé pasti podivil 
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CURRICULUM VITAE 
Viktorie Součková 

Co je pro Vás úspěch? 

A: šťastná a zdravá rodina 

2: když můžu být hrdý na svá vlastní rozhodnutí 

C: dosažení vytyčeného cíle 

4: když udělám někoho šťastným 

Leden 

Zas tu máme další rok,  
už rozmrzá vodní tok. 
Zima je tu pořád s námi, 
jen nám kazí letní plány. 
Brodíme se bílým práškem 
s naším plňoulinkým bříškem. 

Únor 

Leden utek jako voda, 
sníh už taje, to je škoda. 
Dny se lehce prodlužují 
a ptáci se k nám vracejí. 

Brezen 

Říká se březen, za kamna vlezem. 
Tak to ale nemá být, 
v březnu bys měl někam jít. 
Je to sice měsíc bláta, 
přesto ihned rozraž vrata 
a vyběhni ven 
splnit si svůj sen. 

Josefismus 
profesor Takajaši 

Část třetí 
S druhou manželkou Věrou Štrougalovou měl 
Josefi čtyři děti. Jejich jména již neznáme, 
kvůli pokročilému stadiu své nemoci je již vnímal 
pouze jako ovoce. Byly to tedy Třešně (dvojčata), 
Broskvička a Jablko. K dceři Jablko měl tak dobrý 
vztah, že když zemřela (výjimečně ne jeho vinou), 
po týdnu chmurů vyšel z domu s olejomalbou 
Dívka s jablkem, která visí v Tescu v jeho rodné 
Jaroměři. Pokud si myslíte, že Jablko na tom byla 
špatně, tak to se mýlíte. Umřít přirozenou smrtí je 
v okolí Rudolfa Josefiho v podstatě požehnání.  
Dvojčata Třešně byla otcem pravidelně 
znásilňována, což probíhalo za výkřiku mantry 
„A teď vás vypeckuju!“, z čehož se stal slogan 
užívaný napříč popkulturou. Jediné, co Třešním 
zbylo, byly trvalé následky, kvůli nimž musí tvořit 
svá josefistická díla z Bohnic. Když zvěrstva 
páchaná na sestrách viděla Broskvička, utekla 
s přítelem do Sovětského svazu. Moc toho o ní již 
nevíme, protože Sovětský svaz byl v tomto období 
poměrně nedostupný, v což Broskvička vzhledem 
k svému otci doufala. Svůj útěk završila změnou 
jména na Ludmilu Vladimirovnu a sňatkem 
s Jurijem Leonidovičem Brežněvem.  
Pokud se ptáte, jak je možné, že na Josefiho 
zvěrstva nikdy nikdo nepřišel, musíte svou 
pozornost zaměřit na jeho ženu Věru, která 
naneštěstí trpěla touž poruchou jako její milenec. 
Ta byla paralelně manželkou Lubomíra Štrougala, 
a dostala se tak do vlivných kruhů. Až do roku 
1992, kdy Luba její nevěru odhalil, se jí dařilo 
milencovy výstřelky zametat všemi dostupnými 
metodami. Z těchto metod vzešly i dvě děti, jejichž 
otcové jsou neznámí, ale velmi pravděpodobně 
bývali členy StB. 

Obdiv 
Pavel Dítě 

Svleč si bílé triko 
natři jej hořčicí 
posypej rozmačkanými borůvkami 
pokapej krví z nosu 
promíchej v čerstvě posečené trávě 

Vzdej obdiv osobě 
která to vypere 

 OUAT 
Eliška Kutilová 

Tam někde za myšlenkou hezkou 
a špetkou vílího prachu 
ukrývá se Země strachu. 
Však stín tě tam dovede cestou krátkou. 

Stačí kývnout, stačí se chytit, 
stín tě táhne nocí temnou 
spolu s nadějí malou, 
že se dokážeš vrátit. 

V samotném zlu, v strastí hlubině 
banda démonů tančí, 
přidej se k nim a s šancí 
na přežití nakládej opatrně. 
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Znáte původ svého jména? 
Jan Borský 

Zajímali jste se někdy, co znamená vaše jméno nebo jak dlouho ho svět pamatuje? V tomto článku si vždy představíme 6 jmen 
a dozvíme se jejich původ. 

Karla – Původ je germánský. Je to ženská podoba jména Karel což znamená „svobodný muž“. 

Eliška – Pochází z hebrejského jména Elišavah, což znamená „Bůh je má přísaha“. 

Natálie – Je latinského původu a znamená „dítě Vánoc“. 

Tomáš – Pochází z aramejského jména Tóm a znamená „dvojče“. 

Filip – Filip je mužské jméno řeckého původu a znamená „milovník koní“. 

Ondrej – Je řeckého původu a znamená „mužný“ a „statný“. 

Ten, kdo by tady chtěl vidět svoje jméno, může napsat na můj e-mail: borsky.jan@gvm.cz. 

Plody 
Pavel Dítě 

Zajdi do obchodu 
přejeď prsty po zeleném svetru 
zatáhni zvenčí závěs kabinky 
poděkuj prodavačce 

Doma otevři okna 
vysyp popel rodinného alba 
až se uvaří dvě vejce 
sestav rozvrh výměny stráží 

Vyšlapej kruhy v obilí 
v přímořský útes s naivním tajemstvím 
zabodni svou vlajku lásky 

Vyčkávej, přijímej, miluj 

Opravdu víš, co znamenám? 
Viktorie Součková 
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Ilustrace: Karolína Ribárová 

Duben 

Duben je krásou ozdoben. 
Když vyjedeš z domu ven, 
ostře řežeš zatáčky, 
kašleš při tom na značky. 
Plyn, brzda, spojka, volant, 
když vyhraješ, tak máš majlant. 
Výhry nejsou náhody, 
3, 2, 1, závody! 

Kveten 

Květen, květen 
do jara je vpleten. 
V květnu se vše probouzí! 
Radují se Francouzi, 
radují se i Češi, 
květen všechny potěší. 

Cerven 

Už je červen, už je červen, 
prázdniny jsou za dveřmi. 
Koupaliště, aquaparky 
nebo taky bitva s praky. 
Ať už děláš cokoli, 
ještě musíš do školy. 
Škola, ta tě pěkně nudí, 
učitel po hodině tě vzbudí. 
Tak utíkáš ze školy, 
počkat… my máme úkoly? 
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fb: @cernobileladenyprojekt 

hloubkad@gmail.com 

 

 Redakce: Aneta Čermáková (6. A) 

Alžběta Pánková (6. A) 

 Viktorie Součková (6. A) 

  Sára Topinková  (2. C) 

  Adam Trojánek  (6. A) 

 Velikonoční ilustrace: Adéla Kubíčková 

ig: @cernobile_ladeny_projekt 

www.hloubka.wixsite.com/hddh 

 

Cervenec 

„My žijeme v červenci“, 
říkají si mládenci. 
Opálení jako raci 
myslí jenom na legraci. 
Tak skoč rychle do rybníka, 
no Ty, Tebe se to taky týká. 
Užívej si prázdniny, 
nečti knížky povinný. 

Srpen 

Srpen, měsíc táborů. 
Na táborech miluju, 
že jsme všichni pospolu. 
Ať už skauting, nebo paintball, 
všechno to má stejný symbol. 
Tábory zná celý svět, 
teď už pardón, musím jet. 

Zárí 

Děcka chodí do školy 
a dělají úkoly. 
No a když se doma válíš, 
tak u komplu jenom paříš. 
Měsíc jako každý jiný, 
skvělý jen tak z poloviny. 

Ríjen 

Už je tady zase říjen, 
učiteli opomíjen. 
Přichystá nám písemky, 
ale dochází mi myšlenky. 
Písemek je hromada, 
panuje však dobrá nálada. 

Listopad 

Listopad, listopad 
už zamrzá vodopád. 
Stěhovaví ptáci 
nemaj malou práci. 

Do Afriky prchají,  
protože už chumelí. 
I tak je to makačka, 
nezbyla ani kukačka. 

Prosinec 

Rok utekl jako voda, 
v městech panuje pohoda. 
Prosinec prchá taky, 
zamrzají i mraky. 
Chtělo by to zpomalit 
a užít si ten boží klid. 
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Telátko 
Karolína Ribárová 

Chtěl bych býti telátkem, 
na pastvě kochat se poupátkem, 
v dnech slunných 
užívat si čerstvého vzduchu, 
nepropadat městskému ruchu. 

Radost, tu z největších, mít, 
když mě přijde 
můj milý pán nakrmit 
a po hřbetě pohladit. 

Nakonec maminka 
omyje mě jazýčkem 
a zašeptá do ouška – 
„Jsi mým nejsilnějším býčkem.“ 

Ilustrace: Zuzana Báňová 
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