
Co jsou Happy Times? Happy Times nejsou jakousi obdobou New York Times ani nějakou pochybnou sentimen-
tální vzpomínkou na staré dobré časy, kdy jsme se nemuseli o nic starat – kdy nám bylo vše předestřeno, vše ohřáto 
a pofoukáno, vše oslazeno a třikrát zkontrolováno. Není to Babička Boženy Němcové. Nám neteče mléko po 
bradě! Naše Happy Times se odehrávají právě teď – to my je otesáváme, to my je hněteme. My nepřebíráme vzory 
našich předchůdců, my nejdeme po vyježděných kolejích, po stezkách prošlapaných. Nesbíráme květy generací 
dávno nebo již brzy zašlých. Nehledáme shovívavé pokyvování našich vychovatelů. Naše slova nejsou obroušena 
podle poslední módy, naše výkřiky nemají girlandy mramorových akademiků. Někdy se nerýmují, někdy mají gra-
matické chyby – ne proto že bychom neznali vzory, ale prostě proto, že se nám to tak víc líbí  –  že to tak cítíme, 
a především že si za tím stojíme!
Co tedy chceme?
• Chceme vytvořit prostor pro kreativitu našich spolužáků  – medium, které podává nezávislé zprávy a zajímavé 

informace, tzn. ne ty, které nás mají zajímat podle našich vychovatelů, ale které nás skutečně zajímají.
• Chceme publikovat takové rozhovory, kde se ozývají hlasy jak předáků, tak i zadáků. Žádný hlas, který má, co 

říct, nemá být umlčen! Leda by byl nudný.
• Díky našim receptům chceme pro naši jídelnu získat tři michelinské hvězdy! 
• Chceme trvale udržitelný voňavý komiks o zvířátkách, plný dobrodružství, přátelství a lásky.
• Chceme necenzurované a nekorigované, neagresivní a všeobjímající, zkrátka asertivní vtipy. Humorem proti 

totalitarismu českého školství!
• Chceme žhavé fotografie z našeho života, a to i v zimních měsících! Bez falešných úsměvů a póz.
• Chceme nezkreslenou pravdu, necenzurovanou krásu, neředěnou lásku! 
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OD NETEŘÍ ZA KATEDRU 
Rozhovor s Martinem Jeřábkem  
(novým ředitelem Veselé školy)
Jak dlouho jste na Veselé škole?
Já jsem nastoupil v roce 2015. Zažil 
jsem staré časy. Beru si z toho ponauče-
ní a snažím se vyrovnávat oba přístupy 
- těžit z nich to nejlepší.

Jak jste se  stal učitelem, respektive 
ředitelem na Veselé škole? 
To, že jsem se stal učitelem, nějak vy-
plynulo z mé rodiny, kdy jsem měl 
mladší neteře, o které jsem se bě-
hem dospívání staral. Různě jsme 
si hráli, podnikali všelijaké akce.  
No a během toho jsem je něco při-
učoval. Docela mi to šlo, a tak jsem 
si říkal, že je to dobrá a kreativní prá-
ce. Když jsem pak v osmnácti uvěřil 
v Krista a začal se věnovat aktivitám  
v církvi, nabízela se různá práce s dětmi. 
Přirozeně jsem do ní zaplul. A nakonec 
se celý můj dospívající život točil kolem 
dětí, až jsem se stal učitelem.

Které předměty jste učil a ve kterém jste se cítil  jako „kozel zahradníkem“?
Mám vystudovanou češtinu a výtvarku - obojí mám hrozně rád. Ale na Veselce jsem kromě ČJ a VV učil jeden čas 
i tělocvik, zeměpis nebo zdravovědu. Jako kozel zahradníkem jsem se cítil v hudebce. Když jsem nastoupil, měl 
jsem totiž suplovat IT a hudebku. Říkal jsem si: „Nó, to bude zajímavý, že zrovna já, který neumí na nic pořádně 
hrát. Co jim tady budu vykládat o hudbě.“ Nakonec jsem to nějak zvládl s pomocí mých hudebně nadaných přátel 
a žáků.

Jak se stane, že se evangelík stane ředitelem katolické školy?
No, že se stanu ředitelem, to jsem nečekal vůbec. Takové aspirace jsem neměl nikdy. Vnímám to jako zajímavé 
řízení Boží. Jak se říká, Boží cesty jsou nevyzpytatelné. Jsem rád, že tu máme ekumenickou spolupráci a že Arci-
biskupství Pražské je k této spolupráci nakloněno. Zároveň je to výborný vzor a příklad soužití církví.

V čem Vaše vedení navazuje na předchozí a co naopak plánujete dělat jinak?
U paní ředitelky Válkové jsem si vždycky vážil její kreativity a jejího charismatu - jak dokázala lidi nadchnout.  
U paní ředitelky Poláčkové jsem si vždycky vážil její pracovitosti a její výdrže. A v tom dobrém bych chtěl pokra-
čovat. Jako vlastní úkol vnímám posílit důraz na křesťanskou výchovu a hodnoty.

Vyučujete doma své děti více Vy, nebo Vaše manželka?
Abych se přiznal, tak spíš manželka. Když totiž přijdu domů, tak už mi nezbývá k pedagogickému působení na 
vlastní děti příliš sil.

Jak vám chutná ve školní jídelně?
Já jsem skromný člověk a jsem rád za každé jídlo, které si nemusím vařit sám. A za naši skvělou jídelnu je vděčná 
i má žena, že mi nemusí připravovat jídla do krabiček.

Jaký byl váš nejméně oblíbený předmět na základní škole a proč?
Fyzika a vůbec takové ty technické obory jako matematika, fyzika, geometrie mi byly vzdáleny.

PROSTŘENO
Veselá maso-sýrová tortilla

Suroviny:
• 500 g hovězího mletého masa
• Tortilly
• Sýr čedar 50 g
• Cibule
• Kečup
• Hlávkový salát 5 listů
• Sůl a pepř

Kdo je váš vzor ve vyučování? (předpokládáme, že Jan Ámos Komenský, máte i jiný něž jeho?)
Jan Ámos Komenský je takový top. Ale jinak rád vzpomínám na učitele z gymplu, který byl češtinář a tělocvikář, 
fakt jako byl takovej drsnej a on ani nemusel zařvat, stačilo mu zvýšit hlas a nikdo jiný se neodvážil mluvit, někdo 
jako pan učitel Zagrapan.

Jaká je vaše nejoblíbenější kniha, kterou byste našim čtenářům doporučil?
Tak samozřejmě bych doporučil Bibli, to je kniha knih, obsahuje různé žánry, teď z moderní literatury bych jme-
noval Prašinu, tu vřele doporučuji pro milovníky záhadných příběhů. A hrozně rád mám Letopisy Narnie.

Chtěl byste něco na závěr popřát našemu časopisu a Veselé škole?
Ano, přeji časopisu hodně úspěchu a zároveň ať to prospěje naším žákům, kteří jsou v jeho redakci, a ať celá Ve-
selá škola prospívá na těle, na duchu a ve všech oblastech.

Adam Vondrášek

Nakrájenou cibuli dáme do pánve s rozpáleným olejem. Když cibule zesklovatí, přidáme maso a necháme ho 30 
minut smažit na střední teplotě, občas zamícháme. Že je maso hotové, poznáme ochutnáním. Následně ho okoře-
níme a znovu zamícháme. Necháme ještě 5 minut smažit. Na tortillu si připravíme kečup. Přidáme sýr, maso, salát 
a zabalíme do libovolného tvaru.

Recept mi trval s přípravou 45 minut.

“Výborná vyváženost chutí, zajímavá prezentace. Vhodné k romantické večeři. 
 Doporučuji podávat s vychlazeným pomerančovým džusem.”    ****** Adam

Vincent Vondrášek





JE TO BĚŽNÁ MLUVA 
TEENAGERŮ. POUŽÍVÁME TO, KDYŽ NÁS 

NAŠTVOU UČITELÉ NEBO KAMARÁDI - KDYŽ NÁM 
NĚKDO ŘEKNE NĚCO HNUSNÉHO.

POUŽÍVÁME JE PRAKTICKY 
V KAŽDÉ VĚTĚ - JE TO KLASIKA. ČÍM ČAS-

TĚJI TO POUŽÍVÁTE, TÍM HŮŘ SE TOHO ZBAVUJETE 
- JE TO JAKO DROGA.

POUŽÍVÁM VULGARISMY, PROTOŽE MĚ 
TO UKLIDŇUJE A NEMUSÍM PAK MLÁTIT DO 

VĚCÍ KOLEM SEBE.

KDYŽ SE SNAŽÍTE 
ZAPADNOUT.

KDYŽ CHCEME UKÁZAT, ŽE JSME NEBOJÁCNÍ A DRSNÍ.
NĚKDY SE TAK BRÁNÍME, PROTOŽE SE CÍTÍME OHROŽENÍ NEBO ZRANĚNÍ.

NĚKDY JE SPROSTÉ SLOVO TEN NEJLEPŠÍ ZPŮSOB, JAK VYJÁDŘIT SVÉ POCITY.

KDYŽ S NĚČÍM 
NESOUHLASÍME.KDYŽ JSME NAŠTVANÍ NEBO 

KDYŽ NÁM NĚCO NEJDE.

Proč a kdy používáme vulgarismy? 
Ptali jsme se těch nejpovolanějších - 9.třídy

Zaslechnuto
Aktuality ze třídního boje roku 2021/2022

DNES 
PREZIDENT 4. TŘÍDY OZNÁMIL 

SANKCE NA 8. TŘÍDU, ODŮVODŇUJE TO TÍM, ŽE 
ČTVRŤÁKY NAZVALI PRCKY.

PREZIDENT 8. TŘÍDY OZNÁMIL, ŽE 
JE TO TRAPÁRNA.

6. TŘÍDA 
OHLÁSILA, ŽE JE V SANKCÍCH 

PODPOŘÍ.

V 7. TŘÍDĚ JE SPOLEČNOST VELICE 
ROZDĚLENÁ, VYPADÁ TO NA OBČANSKOU 

VÁLKU.

1. TŘÍDA, 2. TŘÍDA A 3. TŘÍDA 
OZNÁMILY SPOJENECKOU SMLOUVU.

9. TŘÍDA VYHLAŠUJE 
NEUTRALITU.

V 6. TŘÍDĚ ZAČÍNÁ EKONOMICKÁ 
KRIZE KVŮLI TOMU, ŽE SI PŮJČILI OD 4. 

TŘÍDY 10 KORUN.

František Murmil

Přečteno
Farma zvířat - George Orwell

Klasické orwellovské drama podané ve stylu bajky. Karikuje politickou situaci ve světě, na mušku si bere konkrétně 
komunismus. Příběh pojednává o farmě, kde propukne revoluce a zvířata se ujmou vlády. Sepíší sedm přikázání, 
podle kterých budou zvířata žít:

1. Každý, kdo chodí po dvou nohách, je nepřítel.
2. Každý, kdo chodí po čtyřech nohách 

 nebo má křídla, je přítel.
3. Žádné zvíře nebude chodit oblečené.
4. Žádné zvíře nebude spát v posteli.
5. Žádné zvíře nebude pít alkohol.
6. Žádné zvíře nezabije jiné zvíře.
7. Všechna zvířata jsou si rovna.

Nástin světa, ve kterém by vládla zvířata s lidskými vlastnostmi, může znít otřepaně, ale pohled George Orwella 
je překvapivý a dramatický.  Proto doporučuji tuto knihu přečíst a zkoumat její tajuplný příběh prokreslený písní 
Zvířata Anglie.

Adam Vondrášek



Prožito
Jaký máte nejsilnější zážitek z prázdnin?

Byli jsme na Karlštejně. Viděli jsme 
KráloVsKou Korunu Karla iV. letěli 
jsme s BaBičKou do BulharsKa na 

Zlaté písKy. V aquaparKu jsem si sjel 
toBogán pro 12leté děti!

na příměstsKém táBoře  pro před-
šKolní děti jsme KouKali na horory: 

„V Zajetí démonů 1“,  
„V Zajetí démonů 2“ a na  

„V Zajetí démonů 3“.

Byl jsem 
na sKautsKém táBoře  

- na celý měsíc!  
hráli jsme růZné hry, ale  

nejVíc se mi líBil softBal.

 šli jsme stanoVat. Večer Byla   
čistá oBloha a Krásný Výhled. Byla nám Zima.
Vyndali jsme plynoVý Vařič a udělali jsme si 
čaj. paK jsme si roZdělali oheň. 
Bylo nám o mnoho lépe.

 
o práZdninách jsme jeli 

do itálie. cesta trVala cca 17 hodin.   
 nemám rád cesty autem.

 
 Byl jsem  

na dVoutýdenním táBoře. Když jsem 
se Vrátil ZpátKy domů, doZVěděl jsem se, 

že moje morče onemocnělo. museli jsme ho 
léčit a pečoVat o něj.

  Byla jsem na 
„super“ táBoře. celou doBu mě 
Bolelo Břicho. Byla tam Kadi-
BudKa, Kde jste Vážně nechtěli 
dejchat (Věřte mi)!

V miráKulu jsem sjel oBří sKluZaVKu. šel 
jsem na opičí dráhu a taKy na oBroVsKou 
proléZačKu, Která Byla hodně VysoKo.  
s maminKou jsme prošli Bludiště. 
 Bylo to super!

KOČKA
Jednoho dne k nám přišla kočka a my jsme ji nakrmi-
li a ona pak k nám pořád chodila. Tak jsme si ji vzali  
a starali se o ni. Dali jsme jí jméno Amy. Časem začala 
mít větší a větší bříško. A jednoho dne z naší boudy 
vyběhla dvě koťátka. Jedno bylo černé a druhé mou-
rovaté. Byla to Amina koťátka. Černé bylo plašší než 
mourovaté. Jak je měla schované v té boudě, přišlo nám 
to moc roztomilé. Černé jsme věnovali jednomu páno-
vi. Mourovaté jsme pojmenovali Čenda a ochočili jsme 
si ho. Teď se o něj staráme a jsme s ním šťastní. 

Evelyna 

Bestiář
Aneb němé tváře v naší domácnosti

AGAMA
Agamu jsme si vyzvedli ve Zverimexu a vzali ji domů. Postavili 
jsme pro ni terárko. Agamy jsou dlouhé kolem půl metru a váží 
30–50 kg. Přirozeně žijí v Austrálii ve stepi a živí se sarančaty, cvr-
čky a zeleninou. Nejraději mají mrkev. Doma si svou agamu často 
vyndavám z terárka a pouštím ji. Nejzajímavější je sledovat ji bě-
hem krmení.

Filip

HAD
Já si přeju hada, protože je prostě zbožňuji. Ale 
moje máma se jich trochu bojí. I tak se na ně 
ráda kouká z dálky. Malí hadi jedí myšky. Větší 
jedí morčata a králíky. Viděl jsem obrovského 
hada, jak snědl člověka. Někteří jedí jen vejce.
Ale já chci takového mezi – ne moc velkého ani 
ne moc malého. Had vypadá v podstatě jako 
dlouhá nudle s hlavou, teda když není smotaný.

Sofie

Modlitba za domov
Již tradičně se naše škola účastní výtvarné soutěžní přehlídky 
při ekumenické akci k oslavám 28. října. Zadání výtvarné sou-
těže Modlitby za domov 2022 s tématem „Odkud mi přijde 
pomoc?“ vůbec nebylo jednoduché – výtvarně ani emocio-
nálně. Často se v dětských pracích objevoval strach z války, 
různé nejistoty – ale i krásná dětská víra v pomoc od rodičů, 
záchranářů a hlavně od Pána Boha. Tříčlenná komise zkuše-
ných výtvarníků pečlivě vybírala z půldruhé stovky výtvar-
ných prací dětí a mládeže z téměř 30 různých koutů České 
republiky. Z vybraných 70 výkresů jsme vytvořili unikátní 
výstavu před Veselou školou – církevní základní a základní 
uměleckou školou – v Praze, v Soukenické 20. Výstava bude 
k vidění do konce roku 2022



Bez legrace
Zaslechnuto v hodinách římského náboženství
Ptá se Kudlanka nábožná Jetele:
“Hele, Jeteli!
Pověz, proč se nemodlíš?“

Jetel smutně zašeptá:
„Víš Kudlanko, já nechci být spasen.“

Autoři: Matylda & Tobiáš &  Miriam

Fotoreportáž
Bohoslužba v katedrále svatého Víta ke Dni církevního školství
Obr. 1 - Na schodech
Celá výprava na jedné fotce  
(bez p. Modráčkové - měla zrovna  jiné povinnosti)

Obr. 2 - V modlitbách
Na této fotce vidíte nádherné soužití našich redaktorů  
a žáků, kteří spolu tráví jak všední, tak posvátné chvíle.

Obr. 3 - V kostele
Lence Pecharové se v Chrámu zjevilo andělské stvoře-
ní - Co jí asi sdělilo? (To se dozvíte v dalším díle časopisu, možná…)

Obr. 4 - Policistka
Skandál - paní zástupkyně si musí přivydělávat;  
jako PŘÍSLUŠNICE BEZPEČNOSTNÍCH SIL!

Autoři fotografií:   
J. Kubíček & V. Modráčková

Připravil:
 A.& V. Vondrášek

STALO SE
STŘÍPKY Z DĚNÍ VE ŠKOLE

9. TŘÍDA NAOPAK V JÍDELNĚ
Nejstarší žáci ZŠ se nechtějí nadále dohadovat s jinými ročníky, kdo má a kdo 
nemá právo být ve frontě na jídlo první. Přesunuli se proto hromadně do jídelny, 
aby je už nikdo nemohl u okénka předběhnout.

ŽÁK 8. TŘÍDY JE NEZVĚSTNÝ
Zároveň se ve třídě objevila záhadná lampička, která vůbec, ale vůbec ne-
svítí.

DUCH NAD HMOTOU NEZVÍTĚZIL
V 9. třídě se žáci opakovaně pokusili projít zavřenými dveřmi. Marně. Od-
hodlání však neopadá. Jsou rozhodnutí v experimentech i přes dosavadní 
neúspěchy pokračovat. “Jednou se to přece musí podařit.”

GREENPEACE VZALO ÚTOKEM MINIZOO
Ve zbraslavské minizoo zaujali místa zvířat radikální aktivisté. Nápodoba 
zvířecího chování byla tak dokonalá, že si chovatelé všimli záměny až po 
několika dnech. Ani nezaujatí experti nedokázali rozdíl na první pohled 
rozpoznat. “Teprve když jsme je chtěli hřebelcovat, všimli jsme si, že mají 
takovou divnou srst.” 

ZÁSTUPKYNĚ ZTRATILA SVOU RŮŽOVOU TUŽKU
Proč je vlastně tato tužka  pro ni tak důležitá? Jedná se o supertajné špionážní zařízení, kterým promazává pa-
měť žáků, aby se zbavila nepříjemných svědectví? Je tohle ten skutečný důvod, proč si žáci páté třídy z hodiny 
na hodinu nic nepamatují? Nebo ji snad potřebuje na dobarvení svých vlasů? Konspirační teorie neutichají.

9. TŘÍDA TRÁVÍ PODZIMNÍ DNY VE TMĚ
Zarytě odmítají osvícení, i když je šero jak o ramadánu. Šetří snad energií, 
aby ochránili citlivé srdce pana ředitele, až se podívá na účet za energie? 
Nebo jsou ve skutečnosti přecitlivělí upíři? 

7. TŘÍDA PŘESUNUTA NA TOALETY 
Žáci se hromadí v kabinkách. Učitelé odmítají v takových podmínkách vyučovat. Že by konečně vynalezli re-
cept, jak se vyhnout povinnému vzdělávání? 

POTVRZENO
5. 12. přijde Mikuláš. Na koho si posvítí tentokrát a jaký asi bude mít doprovod? 



Vytvořeno 6. třídou
Mandaly z podzimního listí 




