


s princeznou  Elizabeth Olšanskou

Tato rubrika byla zatím vždy příležitostí k setkávání většího počtu  lidí, kteří se sbližovali,
aby diskutovali nebo soutěžili v rámci nějakého společného zájmu. 

Únorové Na slovíčko vedlo rozhovor s jedinečným
 výsostným hostem, neboť povídat si s Princeznou 
české pohádky, která v loňském roce reprezentovala 
školu a naše město, a to se díky ní stalo 
absolutním vítězem ČR, bylo pro Postřeh mimořádnou 
příležitostí k rozhovoru. 

Otázky se točily samozřejmě kolem soutěže, ale zároveň i běžných událostí. 
Elizabeth Olšanská je velmi milá, sympatická, bezprostřední a energická dívka. Kdo by si
snad mohl myslet, že titul, který právem nosí, jí nasadil do jejího výrazu namyšlenost a
povýšenost, ten se rozhodně plete. 
Úspěch v soutěži jí rozhodně nedal potřebu dávat druhým najevo, že by ji měli vnímat jako
Její veličenstvo. 
Na otázku,  co jí  ráno dodá  první  energii,  odpověděla,  že dává přednost  cereáliím  a
mléku. Pověstný hrášek pod peřinou by prý v jejím případě neznamenal ranní modřiny na
těle a spala by v naprosté pohodě až do kuropění. 

Lesní víla Elizabeth

Elizabethu trápí zdaleka jiné vážné věci. Na dotaz, čeho je ve světě  na miskách vah víc,
odpověděla,  že  bohužel  zla,  které  zatím  vítězí.  Nejvíce  jí  vadí  ubližování,  týrání  a
bezohlednost. 
Na jízdy do Prahy za soutěží vzpomíná velmi ráda a s úsměvem. Jezdívaly s tetou a cesta
byla jedno velké očekávání.  
Nové kamarádky a kamarádi, příležitost komunikovat s herci, vžívat se do různých situací,
nabízet obrazy pohádkového světa a samozřejmě postupovat celou roční soutěží,  oblékat
vlastnoručně  vyrobený  kostým  -   na  převlecích  se  podílely  společně  s maminkou,



vymýšlely, navrhovaly a šily.
Celkem proběhlo pět společných setkání, v průběhu kterých  Eli za vybranou pohádkovou
postavu  myslela,  mluvila,  pohotově  reagovala  na  dotazy  odborné  poroty,  odhazovala
trému a ukazovala, že improvizace v komunikaci je velká radost, požitek, sbližuje lidi a

dává úžasný prostor nabízet ostatním své vidění světa.
Eli by velmi ráda obohatila svět pohádky třeba i zcela novou postavou. Uvažuje o tom, že
sama  napíše  scénář  moderní  české  pohádky,  v níž  bude  hlavní  postava  princezny
ztělesněna  moudrou  dívkou,  která  na  sebe  vezme  úlohu  zachránce,  a  změní  tak
zakořeněnou  představu  o  tom,  že  princ  plnící  zpravidla  tři  úkoly,  je  jediná  uznávaná
varianta všech bylo nebylo…

Elizabeth Olšanská chce být v budoucnosti herečka a věnovat se dramatickému umění.
Redakce Postřehu jí přeje hodně úspěchů, radosti a stále nové a nové nápady. Jelikož, jak
je všeobecně známo, dělání, dělání všechny smutky zahání…

                                                                                                        Redakce



       

Tak je mi patnáct let. Už jsem skoro dospělá. Vlastně nevím, jestli se mám těšit, až budu
dospělá, protože dospělost je „dobrá“. Nejraději bych s tímto věkem, který právě mám, žila
po celý svůj život, jelikož v dospělosti se po nás chce bůhvíco.
Já chci být pořád mladá a užívat si života. Skoro nic nedělat, jen tak se poflakovat po
venku, nevnímat čas a okolí, od rána do večera poslouchat svoji oblíbenou písničku na
plnou volume. Mimochodem takhle to říkají ti, 

kteří se snaží být alespoň trochu „cool“.
Nedovedu  si  představit,  že  budu  dospělá.  Musím  se  přiznat,  že  mi  budou  chybět
prosezené  hodiny  ve  škole  a  taky  mi  bude  chybět  ten  pocit  odcházení  ze  školy,  to
prásknutí taškou doma. Určitě jednou vyslovím onu známou větu: 
„Co bych za to dala, abych se vrátila do školy.“ 
Myslím si, že to nebude trvat dlouho. 

Když jsem byla ještě menší, párkrát jsem
 řekla, že už chci být velká. Ale když se nad tím teď zamyslím, byla jsem hloupoučká,že
jsem to kdy řekla.  Všichni  mladí  se musíme smířit  s tím, žedospělost  nás zanedlouho
čeká. Mládí přece nekoupíš a stáří  neprodáš.  Bohužel.  Ale dost  smutnění,  přece jsem
pořád ještě „malá“, i když si to nechci  přiznat. A budu si toho užívat co nejvíce to půjde,
neboť nic se už nevrátí nikdy zpátky. Je to krutá pravda. 
Jednou se mě kdosi zeptal, čím chci být, až budu velká. Já jsem odpověděla, že chci být
šťastná. Řekli  mi, že jsem neporozuměla otázce. Já se ozvala, že to oni neporozuměli
životu. 

Nechci nic jiného, jenom být šťastná. To je totiž podle mě ten největší dar, co nám může
život dát. Mládí je dost krátké na to, abychom ho prosmutnili a 

promarnili. Úsměv a mávat  – to určitě znáte z jednoho filmu… Mládí je nejen v letech, ale
i myšlenkách. Vždyť i ono nás musí jednou opustit jako plno dalších věcí, které bychom
nejraději měli při sobě po celý náš životní mejdan.
Mládí je nejkrásnější dobou našeho života.
A na závěr  bych přidala už jen jedno z mých nejoblíbenějších mott.  „V mládí ztrácíme
rozum kvůli lásce, později ztrácíme lásku kvůli rozumu.“

Barbora Došlíková 9. B



Jestlipak víte, kde se vzali sněhuláci?

Tři koule sněhu, dva uhlíky, mrkev, šála, pořádný hrnec a sněhulák je na světě. Kdy ale
začali lidé  vytvářet postavičky ze sněhu, neví přesně nikdo.

První písemné zmínky o sněhulácích
 můžeme najít už ve 14. století. Ale

 opravdu populárním se stal až v průběhu 18. století.
V roce 1770 se v jedné knížce pro děti 

vydané v Lipsku poprvé objevuje jeho název Schneemann.

V 19.  století  se  pomalu začíná  měnit  přístup lidí  k zimě,  která  již  neznamená jen čas
strádání a jeho postava se objevuje častěji.V té době získává zároveň vizáž normálního
člověka a svůj charakteristický tvar a přívětivý výraz. Můžeme říct, že už se stal oblíbenou
dětskou zimní zábavou.

Tento symbol zimy zcela jistě ovlivnila koncem 19. století i rostoucí popularita vánočních
pohlednic a novoročenek. Začíná se objevovat i jako figurka na vánočním stromečku, je
využíván i k reklamním propagačním účelům.

Začátkem 20. století sn ěhulák získává svou typickou podobu – t ři koule. Už je též
nestaví pouze d ěti. Nap říklad v roce 1941, kdy v hlavním m ěstě napadlo obrovské
množství  sn ěhu,  se  rozhodli  tvo řit  ze  sn ěhu  dosp ělí.  Stánka ři  na  Senovážném
náměstí dokonce vytvo řili ze sn ěhu tanky.

V současné  době  se  dokonce  pořádají  soutěže  o  nejhezčího  sněhuláka.  Na  internetu
můžete najít fotky známých komiksových postaviček ze sněhu.

Vůbec  největší  sněhulák  v ČR  byl  postaven  mezi  2.  až  5.  březnem  2005  v Dlouhé
Třebové. 
Na výšku měl 8,52 metrů. A když mu poté nasadili klobouk, měřil celkem 9,85 metrů!!!
Sněhulák měl 1,8 m dlouhý nos a 16 m dlouhou šálu. Na jeho stavbě se podílelo 30 lidí,
kteří měli k dispozici bagr, jeřáb, lešení, bednění a další nástroje. 

Největší sněhulák na světě  je ženského pohlaví,  jmenuje se Olympia a byla postavena
v roce 2008 obyvateli amerického Betelu ve státě New York. Tato sněhulačka měřila 37,21
metru.

Soustředné kruhy, které tvořily tělo, byly uplácané z 5890 tun sněhu, které zvedaly jeřáby
až do výšky 35 metrů. Ruce tvořily dva devítimetrové smrky, řasy byly složeny ze šestnácti
lyží, oči byly z obřích vánočních věnců, nos byl dlouhý 2,5 m a ústa tvořilo pět pneumatik.
Co k tomu dodat?!



A co na to Post řeh?
Již v lednu vyhlásil  ZIMNÍ SOUTĚŽ o opravdu mimořádnou zimní výhru.  Času  jste měli
tedy podle všeho dost, i když o sněhové nadílce letošní zimy se to rozhodně říci na naší
nádherné Hané říci nedá!!!!  Klub nepřátel zimy založený na naší škole před pěti lety sčítá
již 126 členů a zdá se, že jeho tichá soustavná averze k tomuto ročnímu období dělá své.
Mluvíme o zim ě ve všech pádech nelichotiv ě, připomínáme její velký podíl ve všech
oblastech člov ěčího strádání, upozor ňujeme  na ztuhlost  a nep řívětivost tvá ří při
vstupech do otev řeného terénu….. 
V naší  soutěži však mohl uspět i ten, který nevzal bílou ledovou hmotu do dlaní a rozhodl
se pro materiál zcela netypický, leč k výrobě symbolu vhodný.
Redakce očekávala přinejmenším nemalý zájem sochařů, plánovala dokonce ve výhledu
komiksové vydání sněhových mužů, případně sněhožen, ale k ničemu takovému nedošlo. 
Z toho lze například vyvodit, že o zimní radovánky tohoto druhu přestává být zájem, neboť
většině z vás se nechce vůbec na sníh sahat, natož z něj cokoli tvořit a hňácat.

KNZ ( Klub nepřátel zimy) usoudil, že zima na rovině  přestává být masivně zajímavým
ročním obdobím a uchyluje se pouze do vyšších nadmořských výšek, kde ať si dělá, co
chce…Uznejte sami, že tento sn ěhomuž musel nutn ě obsadit první místo!!!

Redakce blahopřeje Bohdance Hanzlíkové, žákyni 6.B





O      je to pohled do studny bez vody
                          jako klobouk mrtvého muže bez vdovy

 je to zrcadlo do duše
bez které člověk nedýše

je to opuštěná nota
ve které tma jen zbyla

    Veronika Velebová

                     
B    to je něco, v čem je skrytý můj svět
              do mého menšího bříška
             posílám nepřátelský květ
          ten, kdo je v tom větším,
  už se nedostane zpět…

  Barbora Došlíková

          W    připomíná mi přesýpací hodiny,
             kde ubíhají vteřiny
         jako hodiny na houpačce,
          které rozhodují o našem čase

       Nikol  Khestlová

     P     je písmeno plných pocitů,
fantazie a divokých snů…

     Nikol  Khestlová

     I     prostě jen obyčejnou čáru mi připomíná,
        může to být i čára života

nikdo neví, jak je přesně dlouhá
      Nikol  Khestlová 9.B







Josef Drásal (4. července 1841 v Chromči na Šumpersku - 16. prosince 

1886 v Holešově) byl nejvyšší člověk, který podle dochovaných údajů kdy žil v českých zemích.

Narodil se v chudé rodině brusiče jehel Johanna Drásala a jeho manželky Magdalény jako
třetí z jejich šesti dětí.  Dorostl do výšky cca 242 cm ; žádný hodnověrný doklad o
jeho  výšce  se  sice  nedochoval,  lze  ji  však  poměrně  přesně  stanovit  z  kosterních
pozůstatků  (kopie  jeho  kostry  je  uložena  v  Anatomickém  ústavu  Lékařské  fakulty
Masarykovy univerzity v  Brně).  Za jeho abnormálním vzrůstem stála zřejmě  nadměrná
produkce růstového hormonu, způsobená poruchou podvěsku mozkového; tato porucha
ho asi dvacet let živila, když Josef vystupoval jako  varietní a  cirkusová atrakce po celé
Evropě  (dokonce  i  před  francouzským  císařem  Napoleonem  III.)  a  dostal  se  až  do
Turecka.  Kromě  výšky proslul  ovšem i  silou a samozřejmě  i  mimořádnou chutí k jídlu,
kterou se mu údajně jen málokdy podařilo zcela uspokojit. Jako většinu lidí, vybočujících z
normálu, i jeho trápily komplexy, za svou výšku se styděl a chodil nahrbený, později však,
když začal být známý a živil se jako atrakce, byl na svoji výšku naopak hrdý.

O jeho síle se traduje řada historek: dovedl prý zvednout převrácený vůz naložený plně
obilím  či  porazit  rukou  vola  a  zase  ho zvednout;  kámen,  který  by se  musel  přepravit
povozem s voly, dokázal sám přenést; rváče v hospodě prý posbíral do náruče a vynesl je
ven; při vystoupení před Napoleonem III. měl na velký stříbrný podnos naskládat několik
trpaslíků a přinést je císaři.

Obr Drásal  zem řel  ve  věku 45 let  na  souchotiny (některé prameny však uvádějí,  že
příčinou byla choroba ledvin). Ještě za jeho života projevilo Britské muzeum zájem o jeho
kostru, Drásal však odmítl, chtěl být pochován v Holešově a v poslední vůli si vymínil po
smrti  pokoj  a  na  svém hrobě  umístění  kamene  své  velikosti.  Toto  přání  však  nebylo



naplněno  -  jeho  pozůstatky  byly  třikrát  exhumovány  a  v  roce  1967 bylo  provedeno  i
antropologické vyšetření, které ukázalo, že Drásal trpěl vzácným onemocněním, které bylo
příčinou  nejen  jeho  abnormálního  vzrůstu,  ale  i  příčinou  jeho  předčasné  smrti.  V

celosvětovém  měřítku  byl  Josef  Drásal patnáctým  nejvyšším
člověkem, v Evrop ě pak obsadil desáté místo.

Musíš hodně papat, abys byl velký chlap…

Možná právě tato slova doléhala k boltcům budoucích velkých chlapů,
když k jejich papulím mířily lžičky krupicové kaše a ozývalo se ono za
maminku,  za tatínka…… a chlapečkové jedli,  až jim boule za ušima
naskakovaly. Kdoví.
Zkrátka hoši rostli a rostli, až jich bylo zdáli vidět. 
A tady  máme jejich jména a  fota.  Potkáváte je  na  chodbách naší  školy  a  ten
nejvyšší se na nás může dívat opravdu shora. 

Kromě  pózovaní  pro časopis   muži odpovídali  i  na několik otázek týkajících se jejich
vzrůstu a dá se říci, že panovala většinová shoda v tom, že naměřená výše jejich rozhledu
do okolí  jim již dostačuje. Vidí prý zpravidla vše, co chtějí. XXXL na trhu  hodnotili rovněž

Co dodat?  Přečtěte si o Josefu Drásalovi a buďte rádi,  že bez problémů projdete dveřmi
a v MHD projíždíte městem, aniž byste museli klopit hlavu.

Filip Vym ětal  8.B,       Ladislav Fieber 8.B,        Ondřej Voráč 9.A ,        Stanislav Pokorný 9.B



 Přestavba Prioru skončila a  21. 11. 2013 se otevřelo nákupní centrum Zlatá brána. 

Redakce Postřehu byla u toho a Marek Nadymá ček s Patrikem Maiem (9.A)

 chtěli dokončit svůj dlouhodobý úkol – podat časosběrný výsledek svého fotoseriálu o
průběhu celé stavby.

  

Oba dva pr ůběžně hodnotili vznikající stavbu, zaznamenávali podstat né změny,
odhadovali časový pr ůběh p řestavby a sledovali, jak se m ění názory lidí, kte ří tak

jako oni o čekávali výsledný dojem.



Je zcela pochopitelné, že každý zastává svoje stano visko, které se snaží druhým
nabízet nebo  „vnutit“.

Tmavá krabice  v centru města nepřijde o moc lepší než bývalá kostka Prioru třeba
architektu Františku Frömlovi. Jsou ale na druhé straně i odpůrci tohoto názoru a jejich

nadšení je větší než malé.

Ať už patříte k jedněm či druhým, jste rádi neradi, jestliže procházíte kolem této stavby,
prohlédněte si, co naší „foťáci“ zaznamenávali v průvanu času, když prostějovské náměstí

žilo očekáváním Zlaté brány.

...V závěru celé fotoreportáže přistoupil do pracovní skupiny 

časopisu Dominik Liedermann z 8.A  a připravil pro svou třídu pěknou prezentaci, při níž
obhajoval svoji spokojenost z nové stavby, a odpovídal na otázky směřující proti tomuto

názoru.



Takhle m ěla Zlatá brána vypadat ..                              A takhle te ď vypadá.

Rekonstrukce obchodního domu na hlavním prostějovském náměstí trvala 

deset měsíců a investora příšla zhruba na 100 milion ů korun .

Zlatá Brána nabízí tři desítky moderních prodejen včetně sortimentu světových značek, galerie má

prosklenou střechü, návštěvníci zde najdou i restauraci s výhledem na náměstí a nad eskalátory také

výhled na unikátní uměleckou vitráž starého Prioru.

                       


