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MALÝ VYSOKOŠKOLÁK
časopis pro mladé a nadějné

Editorial

Ahoj kluci a holky,

pomalu se blíží prázdniny a to 
je rozhodně důvod k oslavě. 
Abychom vám letní lenošení 
zpříjemnili, připravili jsme pro 
vás speciální vydání časopisu 
Malý vysokoškolák. Vytvořili 
ho studenti žurnalistického 

kurzu ze semináře Masarykovy univerzity, 
který se konal začátkem června a na kterém 
jsme se mohli zúčastnit různých workshopů 
a přednášek. My jsme si v tento den zkusili, 
jaké to je být novináři. Výsledek naší práce si 
teď můžete prohlédnout. Doufáme, že se vám 
časopis bude líbit.

šéfredaktorka Darja Klementová

Nejenže učí na vysoké škole, ale je 
i podnikatel a napsal dvě knihy. Jako 
host se zúčastnil také události pořá-
dané pro nadané děti a povyprávěl jim 
o tom, jak za tři měsíce procestoval 
celý svět.

Akce se konala v univerzitním kampusu, 
který je skutečně rozsáhlý. Neztratil jste se 
v něm?

Neztratil jsem se. Musím říct, že je to jedna 
z architektonicky nejzajímavějších budov 
Brna, moc se mi líbí. Dokonce znám i archi-
tekty, kteří kampus navrhovali.

Co vás na semináři zaujalo?

Celá skupina, pro kterou jsem přednášel, mě 
poslouchala a účastníci se ptali na smysluplné 
otázky, takže jsem měl pocit, že je to zajímá. 
Mě to bavilo opravdu moc.

Jak jste se o akci dozvěděl?

Pozvali mě organizátoři. Řekli mi, ať přijdu 
a popovídám o své cestě.

Kdybyste se této události mohl zúčast-
nit jako dítě, na jakou přednášku nebo 
workshop byste chtěl jít nejvíc?

Určitě na fyziku. Mě fyzika ve škole nebavila, 
protože ji náš učitel podával velmi nudně. 
Až teď v pokročilejším věku jsem zjistil, jak 
vlastně může být fyzika zajímavá.

Vaše životní motto zní Love what you do, 
do what you love.  
Co to znamená?

Miluj, co děláš, dělej, co miluješ. Je důležité si 
vybrat práci, kterou člověk má rád a záro-
veň ho baví. Já jsem chtěl být fotbalistou, 
ale rodiče mi to zakázali. Možná by žebříček 

světových fotbalistů vypadal takto: 1. Gálik, 
2. Ronaldo a 3. Messi.

Napsal jste dvě knihy. Zkuste je představit.

První knížka je o psychologii přesvědčování, 
vyšla už před pár lety a jmenuje se Buy This 
Book. Druhá je o mé cestě kolem světa a jme-
nuje se Jak jsem stopoval letadlo. Měla by vyjít 
příští rok.

Kde vidíte vaši práci za pět až deset let?

To je dlouhá doba. Viděl bych to tak, že se 
nechám překvapit.

Co byste si poradil, kdybyste mohl mluvit 
se svým třináctiletým já?

Kdybych mohl cestovat v čase a opravdu bych 
si se sebou mohl promluvit, poradil bych si, ať 
se naplno věnuji sportu a předmětům ve škole, 
které mě baví nejvíc.

Stanislav Gálik: 
Miluj, co děláš, dělej, co miluješ

Gabriela Vlková

Stanislav Gálik 
ve svých osmadvaceti letech už stihl 
vybudovat a výhodně prodat úspěšné 
krejčovství. Na Masarykově univerzitě 
přednáší psychologii přesvědčování a přes 
rok „jede“ v projektu Unifer, díky němuž 
stovky studentů dostávají šanci získat 
praxi řešením náročných projektů spolu 
s firmami a odborníky.

Přednáška Stanislava Gálika na semináři Masarykovy univerzity pro nadané děti | foto: Kevin Laureys

Minecraft 
je počítačová hra, která vznikla v roce 2009. 
V Minecraftu existují různé stupně obtíž-
nosti, dimenzí i módů, ze kterých si každý 
hráč může vybrat a sestavit si tak vlastní 
verzi této hry. Základem je budování vlast-
ního světa z krychlí, ve kterém si hráč může 
neomezeně stavět různé budovy, vytvářet 
řadu předmětů od zbraní až po dekorace 
a potkávat zvířata nebo pěstovat vlastní 
plodiny. V obtížnějších variantách musí 
hráč těžit suroviny pro přežití a utkávat se 
s nebezpečnými příšerami.

Máte slovo: 
Minecraft připomíná první počítačové hry

Hana Lacková a Daniela Vlková  |  fotografie: Hana Lacková

Postavit dům, vilu, hrad, farmu, vesnici 
nebo dokonce trampolínu a tiskárnu – 
to jsou jen některé z mnoha možností, 
které nabízí počítačová hra Minecraft. 
Na otázky, jestli tuto hru hrají a co 
na ni říkají, odpovídali děti i studenti 
z Masarykovy univerzity v univerzit-
ním kampusu.

Anna

1. Dřív jsem ji hrála skoro každý 
den, teď už ale ne. 
2. Myslím si, že je to originální hra 

na rozdíl od jiných, které si jsou podobné. 

Lucie a Marie

1. Minecraft samozřejmě 
známe, ale nehrajeme ho.
2. Minecraft je příjemné 

retro se zajímavým herním prostředím. 
Připomíná mi úplně první počítačové hry 
jenom z kostiček. 

Petr

1. Jednou jsem Minecraft hrál, ale 
potom mě zabila jiná postava, tak 
jsem to vzdal …

2. Na hře se mi líbí, že je kreativní, měla by se 
ale hrát s mírou jako jiné hry.

Tři otázky pro…
…účastnici semináře Hanu Lackovou

Anna Vrátná

Proč ses rozhodla přihlásit se na sobotní 
akci?

Zúčastnit se takové akce mi navrhnuli rodiče. 
Protože mě baví psaní příběhů, žurnalistika 
a podobné věci, kterých se týkaly i některé  
přednášky a workshopy, neváhala jsem 
a nechala jsem se přihlásit.

Jaké máš další zájmy kromě psaní příběhů 
a žurnalistiky?

Mě baví strašně moc věcí. Třeba ráda čtu. 
Zajímám se ale taky o herectví, zpěv a hru na 
klavír, zkrátka samé umělecké záležitosti. 

Pro časopis připravuješ anketu o hře 
Minecraft. Hraješ ji taky?

Hodně jsem ji hrávala kdysi. Pamatuji si, že 
mě tenkrát moc bavila, hrávala jsem ji na tele-
fonu mamky. Dokonce jsem měla postavené 
i vlastní město. To ale nebyl žádný zázrak, 
měla jsem totiž nainstalovaný mód bez umí-
rání, který je jednodušší.

Anna

1. Minecraft znám, ale nehraji ho.
2. Myslím si, že je to nudná hra, 
opravdu nechápu, co na ní ostatní vidí.

Jakub     

1. Hru Minecraft znám, ale vůbec 
ji nehraji.                            
2. Osobně si myslím, že je to nor-

mální hra, ale nic pro mě neznamená.

Gabriela

1. Minecraft nehraji, ale znám ho. 
Kdo by ho neznal?
2. Každý ať si hraje, co chce, ale 

Minecraft podle mě vymývá mozek.

Hana Lacková po jednom z workshopů |  foto: Anna Vrátná

Závěrem

V lavicích českých škol sedí tisíce nadaných 
dětí. Mnohé se ale nudí. Jejich talent a inte-
lektový potenciál není rozpoznán, využit, 
nerozvíjí se a leží ladem. Jejich zájem, zvída-
vost, vnitřní motivace, ale i studijní návyky 
stagnují. Některé z nich už dávno rezignovaly, 
vědí, že škola není tím správným místem, 
kam by se opravdu těšily a kde by se mohly 
dozvídat něco nového. Jiné se raději schovaly 
pod příkrov zdravotního či jiného problému jen 
proto, aby se vyhnuly nekonečnému opako-
vání triviálních znalostí a dovedností.

Cílem Centra pro rozvoj nadaných dětí, 
které existuje na Fakultě sociálních studií 
Masarykovy univerzity, je vyhledávat nadané 

a zvídavé děti, pomoci jim probouzet zájem 
a nadšení, ukazovat nová témata a propojovat 
jejich schopnosti s náročnějšími vzdělávacími 
aktivitami. Domníváme se, že právě univerzita 
je místem, kde mohou chytré děti svůj často 
skrytý potenciál a tvořivost rozvíjet a naplňo-
vat. Místem, které jim otvírá zcela nové obzory 
a dává smysl.

První společný celodenní seminář pro 
talentované děti se uskutečnil v červnu v Uni-
verzitním kampusu v Bohunicích. Za pomoci 
nadšených vysokoškolských pedagogů jsme 
se vydali do světa chemie, programování, 
matematiky, antropologie, sociálních vztahů 
a tvůrčího psaní. Jedním z výsledků naší 

premiéry je časopis, který právě držíte v ruce. 
Jestli se toto první setkání povedlo, necháme 
na posouzení účastníkům, tedy samotným 
dětem i vám, čtenářům.

Už teď se ale těšíme, že budeme moci 
v podobných aktivitách pokračovat. Chceme 
vytvářet širší platformu rozvoje nadaných 
dětí, která by poskytovala další nové příle-
žitosti a otvírala obzory. Myslíme si totiž, že 
cena za trvalou ztrátu zájmu, entuziasmu 
a nadšení z objevování je nejen pro samotné 
talentované děti, ale také pro celou naši spo-
lečnost mimořádně vysoká.

za tým organizátorů Šárka Portešová



Cestovatel světem i časem Pamtrál

Marek Havlíček

Einstein

První soutěž

Zásah, loď potopena

Hrom aby do te…

Sám se ptám a taky si odpovídám

David Kellner

Co říkáš na workshopy, kterých ses zúčastnil?

Byly skvělé, moc se mi líbily.

Co se ti líbilo nejvíc?

Nejzajímavější částí byl příběh pána, který 
vyprávěl o tom, jak se vydal na cestu kolem 
světa stopem, aniž by utratil korunu. Dokonce 
si dokázal stopnout letadlo. Taky bych někdy 
chtěl podniknout cestu kolem světa, v mém 
věku by to ovšem šlo asi těžko.

Co bys na workshopech změnil?

Změnil bych délku workshopu, protože osm 
hodin na mě bylo docela dost. A ještě bych je 
upravil tak, abychom si mohli zkoušet věci víc 
v praxi.

Jaký bys vymyslel workshop ty?

Připravil bych workshop, ve kterém bych se 
snažil poradit malým spisovatelům, jak napsat 
dobrou knížku. Sice jsem zatím žádnou nevy-
dal, ale protože mě to velice zajímá, myslím si, 
že bych připravil knížku, která by měla úspěch.

Může se stát, že o prázdninách začne 
pršet a vy zrovna nebudete mít nic 
na práci. Rozhodně to ale není důvod 
k tomu, abyste strávili celý den 
u počítače. Přinášíme vám pár tipů na 
zajímavé akce ve volném čase.

Kino

Nabídka filmů, které stojí za to vidět, je 
přes léto opravdu pestrá. Někteří si mohou 
vybrat zábavné pokračování filmu Hledá se 
Nemo (2003) s názvem Hledá se Dory, další 
ale možná upřednostní animovaný snímek 
Zootropolis: Město zvířat. Děj se odehrává 
ve městě, kde všechna zvířata, ať tygr nebo 
králík, žijí v harmonii. Hlavní hrdinkou 
příběhu je první králičí policistka Judy, která 
má za úkol hlídat parkoviště. Když se ale 
setká s tajuplným lišákem Nickem, vydají se 

Tipy, jak o prázdninách zahnat nudu

Darja Klementová

spolu po stopách podivné záhady zdivoče-
lých zvířat. 

Vida!

Nová expozice sluchových exponátů 
Zvukohraní čeká na návštěvníky zábavného 
vědeckého parku Vida!. Zájemci si tam mohou 
poslechnout čísla nebo si mohou zabubnovat 
v rytmu srdce. Výstava je k vidění od 1. června 
do 9. října.

Hřiště 

Za hezkého počasí můžete vyrazit do sportov-
ního areálu Hroch v Komíně. Je tam obrovská 
trampolína, kladka, restaurace vyrobená z lodi 
a mnoho dalšího. Až si budete chtít odpoči-
nout, můžete například přijít fandit baseballo-
vému týmu Hroši Brno.

Školní stůl

Prašná …

Žluté ovoce

Český národní strom

Stav bezvládí

Používá se na uhlazení těsta

Následovníci Jana Husa

Peníze

Pouštní koráb

Horní komora Parlamentu

Klučičí jméno

Křížovka

Simon Sedlák

řešení křížovky : lavice, brána, citron, lípa, anarchie, váleček, husité, fi nance, velbloud, senát, Emil

řešení na protější straně

 foto: pixabay

2 3


