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Výtvarné a literární práce studentů vrchlabského gymnázia

Sumó
Stanisław Lem ve svém románu Solaris popisuje neznámou 
planetu – realitu, která je nám velmi vzdálená nejen počtem 
světelných let, ale i principem své existence. Lem poukazuje 
na jakousi naši pozemskou pýchu, která nám říká, že už vše 
přesně víme, že jsme vše zásadní už objevili. Pak ale přijde 
okamžik, kdy zjišťujeme, že nevíme vůbec nic, zato to víme 
jistě (přesně v souladu s Cimrmanovou teorií externismu). 
Inspiraci nám dalo i Šťastné pondělí Jindřicha Šídla, kde 
zaznělo: Toto pondělí je šťastné, neboť právě skončil 
covid, a to rozhodnutím Nejvyššího soudu. Škoda jen, 

jak pravil Jindřich, že Nejvyšší soud toto rozhodnutí 
neučinil na jaře roku 2020. (Kde jsme mohli být?!) Nežili 
jsme dva roky v omylu? Nebo je omyl to, co se děje nyní. 
Je dnešní pravda i pravdou zítřejší? Co tvrdíme neochvějně 
dnes, budeme tvrdit i zítra?

Na literárním semináři studenti zpracovávali téma 
inspirované textem Alfreda Jarryho s názvem Ukřižování 
jako cyklistický závod do vrchu. V tomto dadaistickém 
duchu vznikla fingovaná reportáž Vojtěcha Lukáše (8. A), 
která ukazuje události druhé světové války jako zápas 
sumó. Dvě mocnosti se vzájemně vytlačují z kruhu. 
Nesledujeme něco podobného dnes: jak bude vypadat 
vítěz?

Každá doba má své velké souboje a dilemata, jako dnes, 
tak po druhé světové válce. Do víru 50. let nás přenáší 
explosionalistická výtvarná reminiscence Báry Dostálové 
(6. A), která byla evokována Boudníkovou materiálovou 
abstrakcí. Kongeniálně ji doplňuje její poetický text. 
Experimentální tvorba je v tomto vydání Zrcadla 
zastoupena také kolářovskými textogramy vzniklými ve 
2. A pod vedení naší milé kolegyně Venduly Zábrodské.

Jan Salvet a Jan Krejčí

Vážení čtenáři,

Dne 8.5. jsme mohli být svědky jednoho z nejnapínavějších zápasů japonského bojového sportu sumó. Nikdo z naší 
redakce a nikdo z reportérů, kteří zápasu přihlíželi, nečekal, že se bude jednat o takovou podívanou. Utkali se dva statní 
bojovníci Adolfoschi Hitleriotu, jehož rychlý vzestup na vrchol by před pár lety nikdo nečekal a jehož šarm a um získat 
si diváky je proslulý po celé planetě. Jeho dlouholetým protivníkem je světoznámá legenda Jotaru Stalinamoto, který 
se na vrcholné pozici drží již několik desetiletí. Nikdo přesně neví, jak se k této pozici dostal, a nikdo se raději ani neptá. 
Oba protivníci si na sebe už nějakou tu dobu brousili knírky a bylo jen otázkou času, než jeden vyzve toho druhého 
k zápasu. Šlo tu o mistrovství světa, takže u obou účastníků se jednalo o nejdůležitější zápas jejich kariéry.

Vše bylo řádně připraveno na zápas. Kruh neboli bojové pole byl vyznačen a oba bojovníci do něj nebojácně vstoupili. 
Rozhodčí se ujistil dotázáním obou soupeřů, že je vše v pořádku, a zápas mohl začít. Přesně v 19:39 mávl rozhodčí paží 
a zahájil tak mač. Avšak překvapivě všechny došli oba bojovníci v klidu k sobě, podali si ruce a následně zbili samotného 
rozhodčího. Bití netrvalo ani půl minuty. Všichni stáli a nevěřícně koukali na zmláceného rozhodčího, jehož jméno je 
Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Ten vyvázl s těžkými zraněními a nyní se nachází v nemocnici ve své rodné Varšavě. 
Bojovníci následně ustoupili do opačných konců kruhu.

Přesně v 19:41 se Stalinamoto otočil ke svému trenérovi a dožadoval se vody. Této chvíle využil Hitleriotu a vystartoval 
na svého soupeře. Ten za sebou slyšel těžké kroky a stihl se otočit. Hitleriotova rychlost však dodala bojovníkovi sílu 
a hybnost, díky které začal Stalinamota tlačit ven z kruhu. Přes dvě minuty bylo slyšet hlasité oddechování obou 
soupeřů. Hitleriotu zatlačoval svého soka stále pomaleji a pomaleji, až mu přesně v 19:43 došly síly. Stalinamoto vydržel 
tak dlouho, že se jeho soupeř stihl unavit. Když se 43. minuta chýlila ke konci, nabral Stalinamoto vzduch do plic a začal 
Hitleriota tlačit zpět. Hitleriotu se bránil, jak jen mohl, ale jeho svaly mu začaly vypovídat službu. Stalinamoto tlačil 
svého soka přes celé bojové pole. Všude bylo absolutní ticho. Jediný zvuk bylo těžké sípání obou bojovníků. Situace 
se naprosto obrátila. Přesně v 19:45 se Hitleriotu octl na druhém okraji pole. Byl slyšet Stalinamotův těžký nádech 
a všichni čekali, že naposledy zatlačí a vyhodí soupeře z pole. Co se ovšem stalo, nepředvídal nikdo. Hitleriotu neunesl 
svou blížící se porážku a sám se vrhl z kruhu ven. Po této rozhodující výhře si Jotaru Stalinamoto uhájil titul mistra světa. 
Jak dlouho si ho však udrží? Máme již zprávy o nových vyzyvatelích ze západu. Jak si naše hvězda poradí s nimi? Sledujte 
nás a vše se včas dozvíte.

Pěkný den.
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Markéta Hanušová (2. A)

Pavla Kutlvašrová (2. A) Lucie Šimková (2. A)



Bára Dostálová (6. A)

Před pár dny poprvé spatřil jsem svět.
Svět, o kterém už teď nemohu vyprávět.
Chtěl jsem být turistou, jít tam a zpět.
Nakonec zůstal jsem na stovky let.

Při prvních minutách hledal jsem dech,
pak už jen potichu hloubal ve snech.
Najednou si myslím, že i bolest byl jen sen,
už jen čekám, až odejde s posledním dnem.

Z temnoty okolo cítím jen chlad,
ale ticho a mír zde vládne snad.
Nakonec v hlubinách loučím se s duší.
Na cestu dlouhou se vydává tuším.

Místo temnoty vidím teď okolo svět.
Svět plný štěstí a radostných vět.
Zůstanu už navěky v těchto končinách.
Byl jsem jen turistou v tajemných hlubinách.


