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Jaro…, jaro…  

Ač již přišlo 21. března jaro a zaklepalo na dveře, aby 
oznámilo, že je tady, tak moc radosti nám tentokrát 
nenadělalo. Situace ve světě se zkomplikovala a zákeřný 
koronavirus COVID-19 zhatil mnohým plány na krásně 
strávené jarní dny. 

Školy se zavřely, pohyb venku je omezen, chráníme se rouškami  
a opatření den ze dne přibývají. Učíme se z domova, na dálku řešíme  
a odevzdáváme úkoly, kreslíme, rýsujeme, počítáme, studujeme zadané 
materiály, abychom překlenuly dobu, po kterou budou muset být učebny 
prázdné. 
 
Namísto hezkých slov o jaru se kolem nás šíří slova o ochraně zdraví, 
bezpečnosti a hygienických opatřeních. Uvědomme si všichni, že je to 
nezbytně nutné. Bohužel se nebezpečí nákazou COVID 19 rozšířil tak rychle, 
že záleží teď na nás všech, jak se s tím vypořádáme. Celý svět bojuje proti 
neviditelnému nepříteli a věřme, že tento boj bude úspěšný.  

Přeji vám všem pevné zdraví.                                                        
M. V. 
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Jaké si jaro přejeme a jaké přišlo?  

Večery se zdají být delší, rána hřejivější a prosvícená brzkým slunečním 
svitem, stromy se začínají pomalu ale jistě zelenat a na nejrůznějších 
zákoutích chodníků a rušných ulic se hlásí o svůj podíl světla a tepla nespočet 
odolných rostlinek. Nedá se pochybovat o tom, že nás opět po roce přišlo 
přivítat světlo jara. Tváře našich pražských spoluobčanů sice stále vykazují 
četné znaky rozmrzelosti, ale ať si to uvědomují nebo ne, na mnohé z nich 
působí tato změna jen pozitivně.  

Lidé odnedávna shledávají fascinujícím zrod a vývoj, ať už se to týká oborů 
věd nebo právě živoucích organismů. A zrovna jaro, jak všichni víme,  
je zářným příkladem těchto jevů. Je jedno, zda zažíváme jaro po páté nebo 
třeba posté, ale když se z nehnutých stromů začíná ozývat nejistý zpěv 
sýkorek nebo když si slunce poprvé najde svou cestu skrze šedé mračno  
a ukáže nám svou znovu nabytou sílu, působí to vždy svěže a nostalgicky 
zároveň. Zkrátka jaro dokáže vyvolat příjemné a opomenuté pocity. 

Ale dost již popisování jara, když to všichni mohou vidět i na vlastní oči. Co se 
týče nás žáků, dočkali jsme se, doufejme, bez větší újmy prvního pololetí. 
Neskutečně rychle se nám před očima mihly i jarní prázdniny. S novými 
měsíci jsme očekávali další kratochvilné akce pořádané domovem mládeže. 
Návštěvu divadel, například Divadlo v Dlouhé - Souborné dílo Williama 
Shakespeara ve 120 minutách, Bowling, další turnaj ve fotbálku a výlet do 
velké Pražské Zoo, do které máme díky adopci a podpoře zvýhodněný vstup. 

Bohužel COVID-19 má s našimi akcemi jiné plány.  

Než nás zastihla pandemie koronaviru, světem zmítaly i všelijaké 
překážky, které nový rok s krásným číslem 2020 bohužel 
nachystal. Některé byly vážnější, jako ty vzdálenější, třeba 
katastrofy v Austrálii, kdy trpěli místní rozsáhlými požáry  
a vzápětí zase nesčetnými povodněmi. Ty bližší přišly 
například ve formě hurikánů přicházející z Německa a dál. 
Vzaly s sebou několik českých střech, nechaly tisíce lidí 
bez proudu a napadané větve a stromy napáchaly také 
velké škody. Co by to ale bylo za katastrofy, aby se  
z nich lidé nevzpamatovali! Život jde dál, a svěžest  
s teplem, kterou s sebou přináší jarní období, nechť 
nám všem pomůže překonat i další překážky, které nás 
potkaly.                            T. K. 
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Co jsme stihli zažít  
 
Divadlo ABC /13. 1. 2020/ 

Romeo a Julie (W. Shakespeare) 

Slavný příběh o lásce a nenávisti, o osudovém nesváru mezi dvěma rody  
a tom, jak může malichernost vést k osudové tragédii. 

Toto představení nás moc bavilo. Bylo vtipné, skvěle zmodernizované bez zničení 
textu či příběhu. Představitelka Julie byla naprosto kouzelná a všichni ostatní 
herci na jevišti ji úžasně doplňovali. 

Nebyla ani minuta, kdy by se člověk nudil. 
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Bowling /6. 2. 2020/ 

Je-li venku krásně, programu je nasnadě. Sluneční počasí si vyloženě 
říká o procházky a výlety. 

Když nám ale počasí nepřeje, sedíme a přemýšlíme, co dělat, aby to pro 
nás nebylo finančně náročné. 

Naskytla se nám příležitost za velmi příznivou cenu navštívit kousek od 
našeho domova mládeže bowling.  

Hráli jsme 2 hodiny, jedno družstvo 5 dívek, druhé 6 chlapců. 
Příjemně jsme si zasoutěžili, zasmáli se a určitě to znovu brzy 
zopakujeme. 
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Národní divadlo /18. 2. 2020/ 

Manon Lescaut (Vítězslav Nezval) 
 
Veršovaný příběh lásky nevěrné a přitom oddané, plný napínavých zvratů okouzlujícího 
rytířského světa. 
 
U tohoto představení nás zaujala nádherná scéna, kostýmy, hudba. Výborné herecké výkony  
P. Štorkové, V. Polívky, R. Máchy. Nezvalovy verše nám zněly v uších ještě následující den. 
  
                                                        D. H. 
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