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V úterý měl první stupeň velikonoční dílny. Já jsem byl v dílně
“Krásy Prahy z petřínské rozhledny“.
Byli jsme na rozhledně. Potom jsme byli v zrcadlovém bludišti. Potom
jsme jeli lanovkou z Petřína. Potom jsme jeli do školy.
Matyáš Kopáček, 3. B

V úterý byl poslední projektový den. Byly to dílny.
Já jsem byla v dílně “Ptáci pražských parků“. Byla tam se mnou Míša.
Všichni jsme pak šli na Petřín. Viděli jsme asi devatenáct ptáků. Nejvíc se mi líbila žluna zelená.
Šli jsme k jezírku, kde jsme viděli jikry a žáby. Nakonec jsme byli na
hřišti.
Eliška Vorlíčková, 3. B

V úterý jsem šla do dílny na horolezeckou stěnu.
Bylo to strašně vysoko. Lezli jsme po různých barvách. Třeba po žluté, zelené, černé, oranžové, bílé, hnědé a fialové.
Moc jsme si to užili.
Michelle Schmidtová, 3. B
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Návštěva redakce Katolického týdeníku
Dnes jsme navštívili redakci Katolického týdeníku. Přivítal nás
tam šéfredaktor Antonín Randa a řekl nám, že tyto noviny založili po
válce komunisté, dřív se jmenovaly Katolické noviny. Ukázal nám původní výtisky starých novin.
Každý z nás měl připravený článek o čemkoli a oni nám ho pak přes
počítač a přes speciální program vytiskli na hlavní stránku Katolického týdeníku. Dostali jsme tam občerstvení, a také jsme každý dostali
knížku o týdeníku, přívěsek a jedny noviny. Bylo to zajímavé.

Francesca García, 8.B

Katolický týdeník
Dnes jsme byli v redakci Katolického týdeníku. Prováděl nás šéfredaktor Antonín Randa. Byl to velice milý chlapík a docela jsem si ho
oblíbil. Všichni lidé tu byli milí, což se mi velice líbilo. Každý z nás si tu
mohl nechat vyhotovit první stranu týdeníku s vlastním článkem a obrázkem. To bylo super!
Tato dílna se mi velice líbila a jsem s ní spokojen. Chtěl bych také moc
poděkovat paní učitelce Haně Svobodové a sestře Růženě Svačinové,
že nám tuto dílu umožnily. Děkuji.
Robert Sladký, 7.A
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Všichni uživatelé, kteří
mají odkaz
Přistupovat k dokumentu mohou všichni uživatelé, kteří mají
tento odkaz. Není třeba přihlášení.
Všichni uživatelé, kteří mají odkaz
Přistupovat k dokumentu mohou všichni uživatelé, kteří mají tento odkaz. Není třeba přihlášení. Všichni uži

Odkud pocházíte a kdy jste se narodil?
Pocházím z Prahy a narodil jsem se v červenci roku 1986. Celé dětství a půlku života jsem prožil na Šumavě. V Praze jsem až od střední
školy kvůli tancování.
Máte nějaké sourozence?
Mám o čtyři roky staršího bratra.
Jaké povolání vykonávají vaši rodiče?
Moje maminka je ředitelka školy, takže jdu po stopách své maminky.
A tatínka nemám.
Jak jste jako dítě nejraději trávil prázdniny?
Zase těžké...Víte, jak je to dlouho, když jsem byl dítě? Jezdili jsme na
chalupu, jezdili jsme k babičkám a k moři. To byly asi ty nejlepší prázdniny.
S čím jste si hrál, když jste byl malý?
Když jsem byl hodně malý, tak jsem si hrál s autíčky. Měl jsem takový
to velké popelářské auto a jezdil jsem na něm. Můj starší bratr a jeho kamarádi pořád něco podnikali a já jsem za nimi běhal. Vždycky jsem se
přidal a nikdo se mě neptal, jestli mě to baví.
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Jaké školy jste navštěvoval?
Tak překvapivě jsem chodil na základku ve Vimperku a pak jsem tam
začal chodit na osmileté gymnázium. První čtyři roky osmiletého gymnázia, což je jako základní škola, jsem navštěvoval ve Vimperku. Pak jsem
přešel do Prahy právě kvůli tancování. A v Praze jsem po gymnáziu studoval pedagogickou fakultu.

Jaké předměty jste měl nejradši?
Nejradši jsem měl asi ty předměty, které nyní učím. Vždy mě bavil
přírodopis, zeměpis, tělocvik. Moc mě nebavila němčina, protože mi nešla, přestože jsme měli velmi dobrou učitelku. Potom mi nikdy nic moc
nešla chemie, takové to počítání vzorečků.

Měl jste v mládí nějakého oblíbeného knižního nebo filmového hrdinu?
Knižního ne, já moc nečtu. Ale na filmy koukám hodně. V mládí jsem
se ale na televizi moc nedíval, protože jsem od malička hodně sportoval
a ve výsledku jsem nebyl vůbec doma. Ráno jsem šel do školy a ze školy
rovnou na hokej, protože jsem hrál šest let hokej a tréninky byly každý
den a všechny víkendy jsme byli po nějakých turnajích. Potom jsem začal tancovat, a to bylo ještě horší, protože jsem začal jezdit na tréninky
do Prahy. Ale můj oblíbený hrdina byl třeba Jim Carry, na toho jsem koukal hodně.
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Kdy jste se začal věnovat tanci?
Zhruba ve čtvrté třídě v místní taneční škole ve Vimperku. Jenže to
bylo takové to “jdeme si zaskákat do tělocvičny, aby se neřeklo”. A kvůli
tomu jsem přestal hrát hokej. Můj táta mě velmi podporoval jako hokejistu. To jsem nosil tu dlouhou deku jako Jarda Jágr. Byl jsem přesně takový
ten trapák. Táta tenkrát na mě hrozně tlačil, že když nechci hrát hokej a
chci tancovat, tak to tedy budu dělat naplno. A to se na malým městě dělat nedá. Takže mě začal vozit na tréninky do Strakonic. Jenže to nestačilo, takže mě pak začal vozit do Prahy. Takhle jsem si prožil řadu let.
Podporovali Vás rodiče v taneční kariéře?
Velmi, a to hlavně finančně, protože to je velmi drahý sport. Trenér
chce po vás 1000 korun za 45minutovou lekci a máte jich několik měsíčně.
Kdy jste se zúčastnil první taneční soutěže?
Asi tak půl roku po tom, co jsem začal tancovat, ale byly to takové
okresní taneční soutěže spřátelených tanečních klubů, nebylo to ani na
nějaké celostátní soutěži, že bychom dostávali body do žebříčku. Pak asi
po roce, když jsem tančil za Strakonice, tak tam jsem se teprve zúčastnil
první soutěže v rámci tanečního svazu České republiky.

Kdy jste poprvé vyhrál taneční soutěž?
Já mám takový pocit, že jsem vyhrál hned první soutěž, ale tam jsme
byly asi čtyři taneční páry a tři z toho nešly do hudby.
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A v jakých typech tanců jste závodil?
V latinskoamerických a standardních tancích.
Kolika tanečních soutěží jste se zúčastnil?
Za rok bylo třeba třicet soutěží a moje kariéra trvala osm let. Takže
asi 200 soutěží jsem navštívil. Někdy byly dvě taneční soutěže za jeden
víkendu, to se jelo na taneční festival, kde byla v sobotu i v neděli jedna
soutěž. Ty soutěže byly fakt pravidelné. Přes týden jsem nedělal nic jiného. Chodil jsem do školy, trénoval a o víkendu jsme byli na soutěžích.
Když se náhodou našel víkend, kdy nebyla soutěž, tak byl trénink.
Umíte pískat na prsty?
Neumím a velmi mě to štve!!! Už několikrát jsem se to marně pokoušel naučit…
Co pro vás znamená radost?
Být učitelem! :-) Myslím učitelem ve škole i učitelem tance.
A čím vám někdo zaručeně udělá radost?
Když se na mě usměje!!!
Vaše životní motto?
Žít spokojeně a pozitivně. Radovat se ze života a problémy a překážky řešit s nadhledem.
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Máte nějaký vzor?
Možná to zní na dnešní dobu trapně, ale své rodiče.
Jak jste se cítil, když jste vyhrával soutěže?
Dobře. Pocit z vítězství jistě znáte. Důležité je nezpychnout. Když vám pořád lidé chodí
plácat kolem ramen a říkají, jak jste „SUPER“.
V tom naštěstí zafungovala moje drahá maminka, která na mě doma dost působila a pořád do mě tlačila, abych nebyl nafoukaný. Říkala: “Nebuď nafoukaný, nebudeš mít kamarády.” A měla pravdu, já mám dneska spoustu
přátel.
Měli z vás rodiče radost?
Já doufám, že ano.
Proč jste ukončil taneční kariéru?
Protože jsem chtěl na vysokou školu a věděl jsem, že když budu tancovat, tak vysokou školu v životě nevystuduji. Tancování zabere strašně
moc času. Takže jsem přestal tancovat asi tři měsíce před maturitou. Po
maturitě jsem se dostal na pedagogickou fakultu, což jsem chtěl. Potom
už jsem v závodním tancování nepokračoval, protože v České republice
už jsme dost vyhrávali. Kdybychom se chtěli prosadit více ve světě, tak
by to stálo mnoho dřiny, peněz a všeho. Říkal jsem si, že chci jít životem
někam dál. Také jsem si chtěl tancem začít vydělávat.
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Nebylo to moc brzy?
To mi říkala spousta lidí, že kdybych býval neskončil, tak kde bych
mohl být za dva, tři, čtyři, pět let. Já jsem radši tam, kde jsem. Já to přeji
těm dalším.
Kdy a kde jste založil svojí taneční školu?
Svojí vlastní taneční školu jsem si založil v roce 2012 ve Vimperku.
Zde vedu taneční kurzy pro mládež, taneční kurzy pro dospělé, stavím
tam maturantům nástupy na maturáky, učíme různě lidi, třeba když se
chtějí naučit nějaký taneček na nějaké vystoupení, tak jim to zprostředkováváme, organizujeme plesy, konferuji plesy a tak. Takové společenské
akce děláme. Ale tancování učím už sedm let.
Máte nějakou veselou příhodu z vaší taneční školy?
Mně připadá, že to je plné veselých příhod. Já se snažím taneční
kurzy a všechny lekce vést hodně na bázi legrace, protože vím, že lidé
se u tancování stydí a jediný okamžik, kdy se lidé nestydí, je, když se
smějí. Když je to sranda, jdou si to tam prostě užít. Jinak žádnou konkrétní veselou příhodu si nevybavuji.
Má váš bratr také rád tanec?
Ano, má, on také tancoval. Když jsem začal tancovat já, tak začal po
čase i on.
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Na jakých školách jste učil?
Učil jsem jenom loni na jedné pražské základní škole a letos tady.
Proč jste si vybral právě naši křesťanskou školu?
Vybral jsem si ji, protože když jsem tady byl jako student pedagogické fakulty na praxi, hodně mě to oslovilo. Když sem přijdete, tak cítíte, že
je tu něco jinak než v ostatních školách. To celkové charizma školy je postaveno na jiných základech.
Jste spokojen s vašimi kolegy?
Musím říct, že v celku ano. Já si sám vybírám, s kým se bavím. Nemusíme být parta největších kamarádů, ale kdo mi sedí, s tím se bavím.
Kdo mi nesedí, s tím se nebavím. Hlavně jsem v kabinetě s paní učitelkou Šafusovou a paní učitelkou Weissovou, takže jsem jako v lázních.
Jste spokojen se svojí třídou?
Jsem s nimi velmi spokojen!
Nelitujete toho, že jste si vybral právě naši školu?
Ne, zatím nelituji.
Co děláte ve volném čase?
Snažím se ho trávit v kruhu rodinném, což je partnerka a pes a potom v kruhu přátel, což jsou hlavně moji bývalí spolužáci z vysoké školy.
A také ve volném čase sportuji a cestuji.
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Máte nějaké domácí mazlíčky?
Mám, jezevčici Bellu.
Nevadí přátelům nebo příbuzným, že máte pavouky?
Vadí. Někteří si ale zvykli a ostatní mají smůlu! :-)
Měl jste jako dítě nějaký sen? A splnil se vám?
Jako dítě nevím, ale jako mladý jsem měl sen mít vlastní taneční školu. Ten sen se mi už splnil.
Děkujeme za rozhovor
Kateřina Merklová a Andrea Sluková, 9.B
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