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Sborník zátiší 3.T 

Krásný dobrý den, drahý čtenáři. Srdečně Tě vítám u tohoto sborníku, který má představovat 

radosti a strasti dnešní doby. Nejvíce bychom ji mohli přirovnat k temnému baroku, proto 

jsme se rozhodli vytvořit zátiší, zobrazující bídu a pomíjivost lidského života. Některé barokní 

prvky bohužel chybí, ale naše kreativita tyto nedostatky hravě smyla. Aby bylo dosaženo 

větších sympatií s autory, rozhodli jsme o sobě napsat pár slov, která nás charakterizují. Pojď 

se s námi ponořit do krásy těchto děl. 

  



 3 

Obsah 

Sborník zátiší 3.T.............................................................................................................................................. 2 

Obsah .............................................................................................................................................................. 3 

Justýna Gilíková ............................................................................................................................................... 4 

Beáta Hyánková ............................................................................................................................................... 7 

Ondřej Jakšl ................................................................................................................................................... 10 

Zdislava Janišová ........................................................................................................................................... 13 

Sára Krejčířová ............................................................................................................................................... 16 

Vendula Kršková ............................................................................................................................................ 19 

Křižan Tadeáš ................................................................................................................................................ 22 

Tomáš Láník ................................................................................................................................................... 25 

Šimon Maňur ................................................................................................................................................. 28 

Aneta Matulíková .......................................................................................................................................... 31 

Marie Pifková ................................................................................................................................................ 34 

Šimon Pospíšil ................................................................................................................................................ 37 

Mikuláš Pospíšilík .......................................................................................................................................... 40 

Hana Šrubařová ............................................................................................................................................. 43 

 

  



 4 

Justýna Gilíková 
* 9. 6. 2005 
Skautka, studentka gymnázia, klavíristka 

Jsem oddaná skautka s velkými sny. V září roku 2011 jsem 

nastoupila do první třídy na Církevní základní škole v Kroměříži. 

O sedm let později se rozhodla přestoupit na Arcibiskupské 

gymnázium, abych zahájila šestileté studium, ve kterém pokračuju 

dodnes. 

Dříve jsem bývala nadšená plavkyně s dobrými výsledky. V devíti letech jsem se 

seznámila s vrstevníky, kteří mě přivedli ke skautingu. Ten mě okouzlil natolik, že jsem sportu 

zanechala a začala se mu intenzivně věnovat. Už šest let se tak můžu účastnit nejrůznějších 

skautských akcí a táborů. Mým velkým snem je dostat se na mezinárodní setkání skatů, 

známé jako Jamboree. 

Kromě skautingu patří mezi mé záliby i hra na klavír. V roce 2021 mě čeká postup do 

druhého stupně na Základní umělecké škole v Kroměříži a s ním spojený absolventský 

koncert. Kvůli světové pandemii však není jisté, kdy a jak toto slavnostní zakončení 

šestiletého studia proběhne.  

V budoucnu bych se ráda věnovala kriminalistice a forenzní psychologii. Vzorem v tomto 

oboru je pro mě PhDr. Andrej Drbohlav. Mým největším snem je zpracovat a následně vydat 

výsledky studia patologických osobností s bližším zaměřením na sexuální deviace. Kreslení 

ani malování1 nepatří mezi mé hlavní koníčky, ale velmi ráda se učím novým technikám. Díky 

nim se může rozvíjet má kreativita, potřebná v budoucím zaměstnání. 

 

  

                                                             
1 Moře 2021 - vodovky 
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Zátiší Život v karanténě 

1. Fotografie: Zátiší s rouškami1 

Ačkoliv jsem původně do zátiší nechtěla dávat žádné nezbytnosti této doby, nakonec 

jsem se rozhodla pro opak. Neboť právě roušky, respirátory, desinfekce a jiné hygienické 

pomůcky se staly pro celou situaci víc než symbolickými.  

2. Fotografie: Domácí vánočka2 

Pečení; činnost, ke které bych se za jiných okolností zcela jistě nedostala, alespoň ne 

v takové míře. Kupované rohlíky a housky u nás vystřídala vůně čerstvého chleba a rozpálené 

trouby. Ze začátku to nebylo snadné, avšak s pomocí mé zlaté babičky se věci, zprvu snad 

nemožné, mění ve skutečnost. 

3. Fotografie: Skaut3 

Poslední fotka pochází z jednoho večera, kdy jsme se pološílení z online výuky rozhodli 

protáhnout ztuhlá těla při troše Twisteru.  

  

                                                             
1 28. 3. 2021, foceno na mobil, bez blesku 
2 27. 3. 2021 foceno na mobil, bez blesku 
3 25. 3. 2021, foceno na mobil, bez blesku 
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Beáta Hyánková 
*14. 8. 2004 
Studentka, výtvarnice 

Narodila jsem se 14. srpna v Kroměříži. Tam jsem také chodila 

sedm let na Církevní základní školu. Poté jsem nastoupila na 

šestileté studium na Arcibiskupské gymnázium. Zde studuji už skoro 

tři roky. Mezi mé koníčky patří hlavně čtení, kytara, na kterou hraji už něco přes rok a také 

kreslení, malování, nebo i fotografování. 

Ve výtvarné výchově mě nejvíce baví obyčejná kresba tužkou a malba. I přesto, že 

výtvarka patří k mým oblíbeným předmětům, neplánuji ji dále studovat na vysoké škole. 

Raději bych se chtěla věnovat třeba dějepisu nebo češtině. 

Myslím si, že jedno z mých nejpovedenějších děl, je focení podzimních fotek na různá 

témata1. Naopak k těm nejméně podařeným patří díla dělaná akvarelem. 

 

  

                                                             
1 Focení podzimní přírody, říjen 2020 
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Popis Zátiší 

1. Fotografie: Zátiší s kytarou1 

Toto zátiší jsem vytvořila proto, že už před rokem v březnu, kdy celá karanténa začala, 

jsem hledala nějakou novou činnost nebo koníček, kterým bych se zabavila. Pak jsem si 

vzpomněla, že vlastně máme doma kytaru, a tak jsem se rozhodla, že se na ni naučím hrát. Ze 

začátku to šlo těžko, ale když se mi povedly překonat první měsíce, hraní už šlo samo. Teď beru 

hraní na kytaru jako odreagování od distanční výuky a jsem ráda, že jsem volný čas v karanténě 

dokázala využít k tomu, abych se naučila něco nového. 

2. Fotografie: Zátiší s rouškami2 

Během celé pandemie se součástí našeho života staly dezinfekce, respirátory a roušky. 

Takže když se teď chystám jít někam ven, musím myslet na to, že si kromě mobilu, peněženky 

nebo klíčů musím vzít i roušku, či respirátor. Také dezinfekce se začaly objevovat na každém 

rohu. Přijde mi, že na roušky už jsme zvyklý a jejich nošení už bereme jako samozřejmost.  

3. Fotografie: Zátiší s notebookem3 

Na posledním zátiší jsem vyfotila notebook, který je venku mezi stromy. Chtěla jsem tím 

ukázat, že i když má online výuka spoustu nevýhod, jako třeba že se nemůžeme vidět 

navzájem, je kolem nás spoustu věcí, které nás rozptylují, má tento způsob učení i své světlé 

stránky. Například to, že s učením nemusíme sedět celou dobu za jedním a tím stejným stolem, 

ale můžeme se jít učit ven. Zároveň během některých hodin, ve kterých učitel pouze jen něco 

vykládá, a my si nemusíme nic psát, klidně můžeme třeba uklízet, nebo dělat nějakou jinou 

manuální práci. 

  

                                                             
1 únor 2021, Huawei LYO-L21, bez blesku 
2 březen 2021, Huawei LYO-L21, bez blesku 
3 březen 2021, Huawei LYO-L21, bez blesku 
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Život v karanténě 
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Ondřej Jakšl 
*30. 6. 2004 
Neuznaný umělec, student  

Jakožto neuznaný umělec je moji svatou povinností vytvářet díla, 

která iritují naši společnost. 

Bohužel kvůli náročnosti studia na gymnázium se můj volný čas zkrátil, a tak bylo třeba 

vymyslet nějaké jednodušší způsoby, než je psaní. A tímto se stala výtvarná výchova. Díky ní 

jsem tvořil, a zároveň plnil školní docházku.1 

Nedostatek volného času se ale tak snadno vyřešit nedá.2 

 

                                                             
1 bojový pinokio 2021 
2 nádherná koláž 2021 
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Zátiší Život v karanténě 

1. Fotografie: Zátiší s kytarou1 

Toto zátiší jsem vytvořil, protože už před rokem v březnu, kdy celá karanténa začala, 

jsem se šíleně nudil a neměl jsem nic lepšího na práci. Opravdu, věřte mi, nebyla to lehká 

volba, přestat utápět čas v alkoholu jako pravý umělec a udělat něco pořádného pro mou 

kariéru. 

2. Fotografie: Zátiší s rouškami2 

Během celé pandemie jsem musel nosit roušku, tak mě nenapadlo nic lepšího, než tam 

dát tu roušku a nějaký blázen si to koupil za opravdu hodně peněz. Takže jsem s tím velmi 

spokojený. 

3. Fotografie: Zátiší s notebookem3 

Reálně na toto jsem velmi pyšný a myslím si, že právem. Upřímně si myslím, že to byl 
naprosto geniální nápad, určitě za to nějaký francouzský negramota vyplázne pěkný balík 
peněz. 
  

                                                             
1 únor 2021 mobil bez blesku 
2 březen 2021 mobil bez blesku 
3 prosinec 2020 mobil bez blesku 
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Zdislava Janišová 
*22. 1. 2005 
Skautka, studentka 

Jakožto skautka se již odmalička snažím být kreativní. 

Snažím se předat své zkušenosti ostatním mladším skautkám 

tak, aby si dokázala každá najít svůj oblíbený styl a objevila kouzlo vytváření. Já samotná se 

ráda věnuji ručním pracím1, jako je například háčkování.  

Bohužel po přestupu na gymnázium se můj volný čas zkrátil, a tak bylo třeba upozadit 

některé mé zájmy a koníčky. Ačkoliv jsem velmi ráda relaxovala s ostatními studentkami při 

zdobení svíček2,či přáníček ve studentském klubu, byla potřeba se soustředit na vzdělávání. 

Díky nedostatku volného času jsem ale zjistila, že se dá tvořit i jinak, než jsem byla 

doposud zvyklá. Začala jsem se věnovat focení3 a food stylingu, který člověka sice naplní 

štěstím z dobře odvedené práce, ale zároveň není příliš časově náročný. Doufám, že se budu 

moci v tomto rozvíjet a v budoucnu své dovednosti uplatním v zaměstnání.  

  

                                                             
1 Drátkované srdíčko 2021 
2 Svíčka zdobená voskem 2018 
3 První borůvky 2019 
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Zátiší Život v karanténě 

1. Fotografie: Zátiší s notebooky1 

Jako první fotografii jsem zvolila elektroniku, která se u nás za poslední rok objevila. Jak 

všichni víme, online výuka se bez notebooků či tabletů neobejde. Staly se nedílnou součástí 

všedního dne každého studenta.  

2. Fotografie: Rouška a respirátor2 

Na druhé fotografii se nachází nám všem známe roušky, bez kterých se v dnešní době 

nemůžeme ani hnout. Před rokem jsme si nedokázali nošení respirátorů na denní bázi ani 

představit. Myslím, že nejsem sama, která pravidelně odcházela z domu bez roušky a pak se 

pro ni musela nasupeně vracet. Teď si ale bez respirátoru připadám jako nahá a vzít si jej 

s sebou ven mi připadá stejně přirozené, jako si ráno vyčistit zuby. 

3. Fotografie: Balón3 

Poslední fotografii jsem věnovala relaxu a odreagování. Každý se s touto nepříjemnou 

situací vypořádává jinak. Někteří si rádi provětrají hlavu na kole, nebo se psem venku. Jiní 

raději zůstanou u počítačových her. Možností je spousta, každopádně mě od zešílení 

z neměnné denní rutiny zachránilo cvičení. 

  

                                                             
1 březen 2021, IPhone 6S, bez blesku 
2 březen 2021, IPhone 6S, bez blesku 
3 březen 2021, IPhone 6S, bez blesku 
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VŠECHNO ZLÉ JE K NĚČEMU DOBRÉ 
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Sára Krejčířová 
*26. 6. 2004 
Studentka 

Svůj výtvarný talent jsem objevila, či spíše byl objeven mými 

rodiči a paní učitelkou již v předškolním věku. Byla jsem poté 

přihlášena do výtvarného kroužku, kde jsem mohla zúročit svůj 

výtvarný talent. 

Na základní škole jsem pravidelně navštěvovala ZUŠ, kde jsem si k tomu ještě přidala hru 

na klavír a o rok později se přihlásila do kroužku keramiky, který mě velmi bavil. Později jsem 

dala přednost sportu, oblíbila jsem si a později se i několik let věnovala plavání, které mě 

naplňovalo, i díky tréninkům, důležitým závodům a mistrovstvím. 

Po sedmi letech studia na základní škole ve Zborovicích, jsem přešla na Arcibiskupské 

gymnázium a tam jsem začala rozvíjet svoje studijní a umělecké dovednosti a zlepšování se 

ve všech školních předmětech. 

Do mých koníčků mimo jiné patří běh, lyžování, tenis a volejbal, které mě velmi 

obohacují a potřebuji je ke svému životu. 

V sekundě jsem si vybrala, že půjdu výtvarným směrem, jelikož ráda rozvíjím svoji 

kreativitu. 

Mezi moje díla patří zátiší Tulips and Crag1. 

 
  

                                                             
1 Zátiší Tulips and Crag, vodovky, 14. 3. 2020 



 17 

Zátiší: život v karanténě 

1. Fotografie: Papoušek1 

Na první fotografii je náš papoušek, kterého jsme si pořídili v době koronavirové, proto 

si myslím, že by tu měl patřit. 

2. Fotografie: Příroda2 

Do druhého zátiší jsem přidala fotografii přírody, jelikož mám hodně volného času 

a často chodím do přírody na procházku. 

3. Fotografie: Roušky3 

Jako poslední fotku do zátiší jsem si vybrala roušky, jelikož se tato věc stala nezbytnou 

součástí našich životů. 

  

                                                             
1 3. 4. 2021, vyfoceno iPhonem, bez blesku 
2 1. 4. 2021, vyfoceno iPhonem, bez blesku 
3 28. 3. 2021, vyfoceno iPhonem, bez blesku 
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Vendula Kršková 
*4. 4. 2005 
Studentka gymnázia, skautka, výtvarnice 

Narodila jsem se do prosté rodiny, mám staršího bratra 

a inspirující rodiče. Studovala jsem na základní škole U Sýpek 

a později přešla na Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. 1  

Deset let jsem navštěvovala výtvarný obor2 na ZUŠ v Kroměříži. Absolvovala jsem 

v sedmém ročníku absolventskou prací s názvem Přírodní katastrofy. Kromě ZUŠ jsem pět let 

chodila na hodiny klavíru a hudební nauky na škole D-MUSIC. Časem jsem ale zjistila, že 

hudební svět jde spíše mimo mě, a proto jsem věnovala pozornost jiným zájmům 

a schopnostem. 

Nyní se zabývám studiem cizích jazyků na jazykové škole Neat v Kroměříži a stále 

pokračuji v šestiletém studiu na Arcibiskupském gymnázii. Dále se věnuji příležitostné 

turistice a jako vedoucí se účastním skautských táborů, družinových schůzek či jiných 

skautských akcí. 

Ráda bych, aby mé budoucí zaměstnání zahrnovalo práci s lidmi, rozvíjelo mou 

kreativitu3 a znalosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Bubliny – duben 2021 
2 Růže – únor 2021 
3 Robot – leden 2021 
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Zátiší Z komfortní zóny 

1. Fotografie: Zátiší s rouškami1 

Nová doba si žádá nová řešení. Dříve jsem brala spoustu věcí jako samozřejmost, přes 

volný pohyb lidí venku až po nakupování v kamenných prodejnách. Minulý rok jsme si ale 

museli zvyknout na jiný režim. Díky vládním opatřením jsem byla většinu času doma, a proto 

jsem zaháněla nudu zkoušením nových věcí. Naučila jsem se třeba obstojně šít, jelikož bylo 

potřeba vyrobit látkové roušky, které na trhu nebyly k dostání. 

2. Fotografie: Zátiší s rouškami a respirátory2 

Běžnou součástí našich životů se staly ochranné pomůcky a prostředky, kterých má teď 

doma nejspíš každý nespočet. Při odchodu z domu jsem si na začátku karantény pravidelně 

zapomínala vzít s sebou i roušku. Tímto rokem se to ale stalo mou každodenní rutinou a roušku 

či respirátor si tedy automaticky beru. 

3. Fotografie: Zátiší s respirátory3 

Tato pandemie má své světlé i stinné stránky. Lidé v mém okolí se spoustou věcí 

týkajících se covidu-19 zápasí a těžko se s nimi vyrovnávají. Někteří dlouho neviděli své blízké 

a jiní by třeba rádi vycestovali do zahraničí. Mě osobně zatím přinesla více dobrých zážitků 

a zkušeností než těch špatných. Vyhovuje mi, že si můžu čas rozvrhnout podle sebe, dělat co 

mě baví a občas i vyjít ze své komfortní zóny. 

  

                                                             
1 únor 2021, foceno na Xiaomi Redmi Note 9 Pro, bez blesku 
2 únor 2021, foceno na Xiaomi Redmi Note 9 Pro, bez blesku 
3 únor 2021, foceno na Xiaomi Redmi Note 9 Pro, bez blesku 
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Z komfortní zóny 
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Křižan Tadeáš 
*1. 4. 2005 
Student, houslista, fotograf, malíř 

Narodil jsem se v Uherském Hradišti. Studoval jsem sedm let 

základní školu v Hluku. Další část základní školy jsem absolvoval 

na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, kde studuji i nadále. 

Rád hraju na housle, jak v cimbálové muzice, tak sólově. Několik let tančím ve folklorním 

souboru Okluky. Často fotím mraky a stromy svým mobilem, ale i fotoaparátem. Mraky mě 

fascinují svými rozmanitými tvary a baví mě je sledovat a fotit při západu i východu slunce.  

Ve výtvarné výchově se nejčastěji věnuji geometrické abstrakci, velmi mě zajímá a rád ji 

kreslím. Líbí se mi abstrakce s rozmanitými barvami. Rovněž kresby tužkou s propracovaným 

stínováním, které utváří celou kompozici díla. 

Mé nejoblíbenější dílo je geometrická abstrakce, v níž jsou zakomponovány ústřižky 

z novin. Dílo je rozděleno na několik různých geometrických tvarů. Část tvarů je vyšrafována 

šedou barvou a ostatní části jsou bílé. K ústřižkům jsou navázány další přímky1, které jsou 

protáhnuty až do konce a dotváří pravidelnost celého obrazu. 

  

                                                             
1 Čáry do vesmíru - 2020, abstrakce 
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Zátiší v době koronaviru 

1. Fotografie: Zátiší s notebookem1 

Fotka naráží na skoro roční distanční výuku. Distanční výuka má své výhody i nevýhody. 

Nevýhody jsou to, že nevidíme své spolužáky a někdy zcela nepochopíme některé učivo 

přesně. Výhody ale má taky, nemusíme dojíždět a vstávat brzo, zároveň se učíme více používat 

moderní techniku. 

2. Fotografie: Zátiší s rouškami2 

Fotka poukazuje na povinnost mít zakrytá ústa a nos v této nelehké době. Já osobně na 

roušku nebo respirátor skoro vždy předtím, než vyjdu, zapomenu. 

3. Fotografie: Zátiší s knihou3 

Fotka znázorňuje více času, který můžeme využít k našim zálibám. Já jsem začal číst více 

knih a začal jsem také objevovat ještě více okolní přírodu města, ve kterém žiji. 

  

                                                             
1 18. 3. 2021, Iphone 7, bez blesku 
2 18. 3. 2021, Iphone 7, bez blesku 
3 18. 3. 2021, Iphone 7, bez blesku 



 24 

PANDEMIC ART 
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Tomáš Láník 
*6. 10. 2004 
Student, fotbalista 

Fotbal jsem začal hrát už ve svých 4 letech, ale do brány jsem  

se odvážil postavit až po 6 letech. S menší pauzou hraji fotbal až  

do teď. Začínal jsem v dívčím fotbalovém klubu Holešov a nyní 

hraji v Kroměříži. K fotbalu mám dobrý vztah a opravdu mě baví. 

V budoucnosti bych se jím chtěl i živit. Celkově mě baví jakákoliv činnost, která se točí okolo 

sportu. 

Ve volném čase si někdy jdu třeba zarybařit, zaběhat nebo jdu do posilovny. Žádné jiné 

koníčky kromě fotbalu nemám, proto chodím docela často se svými kamarády ven. 

Po přestupu na Arcibiskupské gymnázium jsem měl více času na tréninky a celkově se 

tam našlo trochu více volného času.1 

  

                                                             
1 11. 5. 2021, autoportrét  
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Zátiší Život v karanténě 

1. Fotografie: Zátiší s dezinfekcí1 

Toto zátiší jsem si vybral, protože se dezinfekce objevuje už téměř všude, a dokonce 

bych řekl, že je nezbytnou součástí dnešního života. Nemusel jsem se nějak namáhat 

s hledáním dezinfekce, protože ji máme téměř na každém rohu. Doma máme tuto velkou 

láhev, ale na cesty si beru svou malou kapesní dezinfekci, kterou používám opravdu velmi 

často. 

2. Fotografie: Zátiší s notebookem2 

Notebook jsem si vybral z jednoduchého důvodu. Dalo by se říct, že od října nás se 

školou nic jiného nespojuje. Trávíme u něj skoro celý den, a někdy už je to lehce otravné, ale 

co se dá dělat. Na druhou stranu je dobré, že si všechno můžeme ukládat a seřazovat podle 

sebe, a že na to máme klid a čas. Mně osobně celkově distanční výuka nevadí, ale lepší by to 

bylo normálně ve škole. 

3. Fotografie: Zátiší s rouškou3 

Jako poslední zátiší jsem si vybral roušku, protože ji vidíme úplně všude. V této době si 

musíte kontrolovat kapsy jestli máte u sebe klíče, mobil, peněženku a nyní i roušku. Je to 

opravdu těžká doba, kterou musíme zvládnout. Roušku jsem si vybral i proto, že je takový 

hlavní poznávací symbol pandemie, při kterém si hned uvědomíme, o co jde. 

                                                             
1 20.3. 2021, Xiaomi A3, bez blesku 
2 20.3. 2021, Xiaomi A3, bez blesku 
3 20.3. 2021, Xiaomi A3, bez blesku 
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Šimon Maňur 
*27. 7. 2004 
Student, filozof a fotograf 

Dobrý den, jmenuji se Šimon Maňur. Jsem student 

na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Ve svém volném čase chytám pistáciové fábie 

a jsem půlfigurový model.  

Hraji na trumpetu, užívám si lidových písní. Ve svém volném čase poslouchám jazz 

a nářek mučedníků, co musí poslouchat mé vysoké tóny. Snažím se být docela elegán, mám 

rád svrchníky nedám dopustit na svou bekovku. Miluji literaturu, obdivuji české autory, jako 

je Čapek, Kafka a Škvorecký. Musím se přiznat, že si i zasportuji. Jezdím na kolečkových 

bruslích, nadávám při šlapání na kole. Taktéž chodím ven se psy. Můj pes je sice tak trochu 

debílek, ale jeho věrnost nezná mezí. 

123 

  

                                                             
1Scenérie se psem 2020  
2 Zlá kočka, která mlsá 2021 
3 Portrét s křivým okem 2021 
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Zátiší v době koronavirové 

1. Fotografie: Dezinfekce Lillien1 

K této fotce se váže má tradice, že si po každé jízdě autobusem dezinfikuji ruce. Před 

rokem nás o to prosili ve zprávách, nyní už to bohužel nikdo nedělá, takže před touto 

pohromou už není záchrany. 

2. Fotografie: Respirátor2 

V této těžké době nosíme všichni respirátory a snažíme se tak ochránit sebe i své okolí. 

Proto mi přišel pro tuto dobu důležitý 

3. Fotografie: Žlutý vykřičník Dominikům3 

Tento mýtický vykřičník nám oznamuje novou katastrofu, která se chystá změnit náš 

všední život. Tlačí se na nás ze všech stran, proto jsem jich na fotce uvedl tolik. Dva telefony 

uzřely rozumu a vyply se. 

  

                                                             
1 29. 3. 2021, Foceno na IPhone 7, bez blesku 
2 29. 3. 2021, Foceno na IPhone 7, bez blesku 
3 29. 3. 2021, Foceno na IPhone 7, bez blesku 
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V KLECI 
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Aneta Matulíková 
*10. 8. 2005 
Studentka, flétnistka, houslistka 

Po sedmi letech na základní škole v Mysločovicích, kde 

jsem navštěvovala keramický kroužek a ZUŠ Malenovice, 

jsem nastoupila na Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. 

Pokračovala jsem i nadále ve hře na flétnu zobcovou sopraninovou, sopránovou 

a altovou. Po dokončení prvního stupně jsem přestoupila na flétnu příčnou a přidala si hru 

na housle. Návštěvou ZUŠ jsem získala znalosti z hudebního oboru, a proto jsem si na 

gymnáziu zvolila předmět výtvarné výchovy, abych se mohla zdokonalovat i v ní. 

Dále aktivně chodím do scholy, sboru, který zpívá při mších svatých a navštěvuji kroužek 

horolezectví a volejbalu. 

Z výtvarné výchovy mám nejradši kresbu tužkou a detailní kresbu. Také ráda fotím1 

a upravuji fotky. Mezi moje díla patří: TO, NA CO VŠICHNI BUDOU PAMATOVAT, 

PŘÍRODO(VĚDA) nebo například ZÁTIŠÍ S HROZNY.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1 6.5.2020, foto, Napodobení obrazu 
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To, na co všichni budou pamatovat 

Se svojí trojicí zátiší jsem se zaměřila na předměty, které nám vstoupily nečekaně 

do života a už na ně jen tak lehce nezapomeneme. 

1. Fotografie: Štíty1 

Pro první zátiší jsem si vybrala předmět, který mnoho z nás nikdy nepoužilo. I přesto je 

to nezbytná součást vybavení např. zdravotníků, kteří za nás riskují životy a používají je 

v současné době denně. Já osobně jsem na sobě štít měla jen krátkou dobu a ráda jsem si ho 

sundala, protože jsem se v něm necítila dobře. 

2. Fotografie: Roušky2 

Roušky, ty už jsou běžnější součástí této doby. Berou nám volnost, ale přesto mně nevadí 

tak moc. Připadala jsem si líp, když mi byly díky roušce a čepici vidět jenom oči. Navíc mám 

na roušce noty, které mi jsou blízké. 

3. Fotografie: Dezinfekce3 

Jako poslední jsem pořídila fotku něčeho, co znám už od malička, ale nikdy jsem to moc 

nepoužívala. Vždycky jsem měla radši mýdlo, které hned smyji vodou. 

Dezinfekci jsem vyfotila z toho důvodu, že patří mezi základní hygienické potřeby, které jsem 

si zvykla používat. 

  

                                                             
1 29.3.2021, foceno na mobil, s bleskem 
2 29.3.2021, foceno na mobil, s bleskem 
3 29.3.2021, foceno na mobil, s bleskem 
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Marie Pifková 
*8. 6. 2004 
Studentka, fotografka 

Narodila jsem se v Kroměříži. Pátý člen rodiny. Již od mala se věnuji 

baletu a klavíru. V obou kroužcích jsem před dvěma lety absolvovala 

1. stupeň, stále pokračuji. Věřím, že mám talent. Mí rodiče chtěli, aby celá naše rodina byla 

umělecky založená, tak jsem já a mé sestry navštěvovaly různé kroužky. Pár let jsem se 

věnovala i keramice, bohužel v té jsem absolutně nevynikala. Bavilo mě, jak z kusu hlíny může 

vzniknout něco hezkého 

Vystudovala jsem Církevní základní školu v Kroměříží. Nyní studuji na Arcibiskupském 

gymnáziu také v Kroměříži. Ve škole mě velmi baví výtvarná výchova, člověk zde může být 

kreativní a je to předmět, který zabaví. Dále bych řekla, že vynikám v angličtině a dějepisu. 

Kromě toho, že si ráda pro sebe zpívám a maluji, miluji trávit čas s přáteli. Mí kamarádi 

mě často inspirují k různým kresbám a výtvorům všeobecně. Venku v přírodě si můžu vyčistit 

hlavu a poté mám velkou spoustu různých nápadů. 

Do budoucna zatím jasno nemám, dříve jsem chtěla být herečka, ale to je dětský sen. Snad 

ještě uvidím, kam mě srdce potáhne. 

1 

  

                                                             
1 Kresba na téma Technologie. Název: Láska v šroubech. 
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Popis zátiší 

1. Fotografie: Zátiší s lívanci1 

Touto fotografií jsem chtěla znázornit, že se lidé v karanténě snaží naučit novým 

dovednostem. Například já se dala na vaření. Usmažila jsme si lívance. Lívance jsem uměla již 

dřív, ale neměla jsem na ně čas. 

2. Fotografie: Zátiší s klavírem2 

Lidé mají v karanténě mnohem víc času na věci, na které by normálně čas neměli. Já již 

několik let hraju na klavír, ale když chodím často ven, moc necvičím. V karanténě jsem se tomu 

mohla konečně začít věnovat a pořádně cvičit. 

3. Fotografie: Zátiší s baletními cvičky3 

Nejvíc pyšná jsem, že jsem během karantény začala více posilovat a sportovat. Nuda 

očividně dokáže divy. Vytáhla jsem svoje staré cvičky a trénovala. 

  

                                                             
1 30. březen 2021, foceno na mobil, bez blesku 
2 30. březen 2021, foceno na mobil, bez blesku 
3 30. březen 2021, foceno na mobil, bez blesku 
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Nuda v Karanténě 
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Šimon Pospíšil 
*1. 3. 2005 
Házenkář, student 

Narodil jsem se v Otrokovicích, zde jsem žil do svých 4 let. 

Poté jsme se přestěhovali do vesnice jménem Ludslavice. 

Společně s mými rodiči žiji ještě se starší sestrou a dvěma 

mladšími bratry.  

V Ludslavicích jsem vystudoval první stupeň základní školy. Poté jsem přestoupil 

na druhý stupeň do města Holešov. Po dvou letech jsem však znovu přestoupil, a to 

na AGKM. Zde studuji doposud.1  

Většinu mého času trávím hraním házené. Před házenou jsem však hrál fotbal, dokud 

jsem neutrpěl zranění šlachy na pravé noze. Po fotbalu jsem začal dělat hasič a chodit do 

Sokola, rok na to i házenou. S oblibou k házené musely ustoupit ostatní koníčky, a tak mi 

zůstala jen házená. Mně osobně se dařilo, mému týmu však ne. Tak jsem se rozhodl 

přestoupit do Zlína. Ve Zlíně hraji dodnes, také jsem začal hostovat v prvoligovém týmu 

Kopřivnice. 

 

                                                             
1 Biblické stvoření světa 2019 
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Zátiší život v karanténě 

1. Fotografie: Zátiší s rouškou 

Roušku, dezinfekci a respirátor jsem vybral proto, že tu s námi jsou již přes rok a staly se 

každodenní samozřejmostí. Pokaždé, když chceme jít ven, musíme myslet na roušku nebo 

respirátor, chvíli se s nimi muselo i cvičit. Doufám, že až tohle všechno skončí, zůstanou roušky 

jen vzpomínkou minulosti. 

2. Fotografie: Zátiší s počítačem 

Počítač jsem také používal každý den, a to buď ke studiu či krácení volného času během 

karantény. Bez počítače si nedokáži představit, jak bych zvládnul většinu úkolů, kterých nebylo 

poskromnu. Taky mi umožnil se bavit s kamarády, i když jsme byli několik kilometrů od sebe. 

3. Fotografie: Zátiší s činkami 

Během karantény byly zrušené tréninky, tak jsem se rozhodl začít cvičit. Cvičil jsem 

nejen s činkami, stačí i váha vlastního těla. Je to zdravé a alespoň jsem pro sebe něco dělal. 

Taky jsem upravil jídelníček a začal brát protein, jestli to něčemu pomohlo, kdo ví. Doufám, že 

až se bude moct opět trénovat, tak budu ve formě.1 

  

                                                             
1Březen 2021, foceno na iphone bez blesku 
2Duben 2021, foceno na iphone bez blesku 
3Duben 2021, foceno na iphone bez blesku 
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Mikuláš Pospíšilík 
*18. 7. 2005 
Student Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži,  
profesionální fotbalista 

Narodil jsem se ve Zlíně a žiji tu se svou rodinou již 15 let. 

Mám dva sourozence, bratra a sestru. Potom, co jsem prošel 

základní školou, jsem v roce 2018 přešel na Arcibiskupské 

gymnázium v Kroměříži. Zde jsem již třetím rokem a jsem v tercii. 

Mezi mé hlavní zájmy patří hlavně sporty, hraji fotbal a věnuji se horolezectví. Jinak 

dělám ještě mnoho dalších sportů, ale jen příležitostně a pro zábavu. Dále se rád dívám na 

filmy, seriály atd. 

Začal jsem chodil do školy. Myslím si, že i to prospělo mé kreativitě ve tvoření. Rád 

chodím do přírody si vyčistit hlavu od veškeré elektroniky, které v době online studia není 

zrovna málo, tam čerpám inspiraci pro má díla. 
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Zátiší Život v karanténě 

1. Fotografie: Zátiší s respirátory.1 

Na tomto zátiší jsou znázorněny všechny respirátory, co jsem našel ve svém domě. Počet 

respirátorů vypovídá o tom, že je tu koronavirus už prostě dlouho. Také to poukazuje na to, 

jak moc se staly roušky, respirátory a podobné věci součástí našich životů. 

2. Fotografie: Zátiší s taškou2 

Na tomto zátiší můžete spatřit tašku mé matky, nosí v ní mimo jiné dezinfekce, 

respirátory, roušky. Tohle poukazuje na to, že ať už chcete jít kamkoliv, tyhle věci musíte mít 

u sebe. 

3. Fotografie: Zátiší s hygienickými pomůckami3 

Tohle zátiší je opět inspirováno hygienou. Životy se nám všem změnily, ale ne jenom 

k horšímu. Například jsme se naučili lépe si umývat ruce, dezinfikovat se a chránit se před 

bakteriemi. Na tohle všechno jsme před karanténou zapomínali. 

  

                                                             
1 18. 3. 2021, Honor 8x, bez blesku 
2 18. 3. 2021, Honor 8x, bez blesku 
3 18. 3. 2021, Honor 8x, bez blesku 
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Hana Šrubařová 
*22. 2. 2005 
Studentka Arcibiskupského gymnázia, členka TOM 1419 

Narodila jsem se ve Zlíně, ale se svou šestičlennou 

rodinou žiji v nedalekém městě Otrokovice. Zde jsem 

navštěvovala od malička mateřskou školu, a po ní nastoupila 

do základní školy Mánesova. Po pěti letech a odhodlání změnit prostředí jsem napsala 

přijímací zkoušky na gymnázium Otrokovice a hned příští školní rok nastoupila. Studium na 

něm jsem nedokončila a s doporučením od své starší sestry i od kamarádů jsem přestoupila 

za dva roky na Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. Na něm jsem spokojená již třetím 

rokem a přestup na jinou střední školu neplánuji. O vysoké škole rozhodně přemýšlím, ale 

doposud jsem nedošla k závěrečnému verdiktu. 

Co si získalo mé srdce je turistický oddíl mládeže, ve kterém jsem našla správnou partu 

přátel, a který už navštěvuji od první třídy (možná ještě dříve). Jezdím s nimi na tábory, akce, 

a prožívám s nimi jedno dobrodružství za druhým. 

Když nejsem s přáteli, ale v rodinném kruhu, pustím se i se zálibou do výtvarničení, 

což by do mě nikdo ze známých neřekl. Na obrázku můžeme vidět jedno z mých nejnovějších 

děl1. Nemaluji jedním stylem, například mimo dobu velikonoční mě fascinuje realistická 

kresba, expresionismus nebo zapojení přírody do umění2. Proto pokud se najde čas, nebo 

pokud to, co zrovna dělám je nezáživné, mám v ruce tužku či štětec a činím se. 

  

                                                             
1 „Velikonoční vajíčko navlečeno do červena“ (rok 2021, Otrokovice) 
2 Jarní mandala, nezachované dílo zničené větrem (rok 2020, Otrokovice) 
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Komentář k dílu „Rutiny v pandemii“ 

1. Fotografie: Dezinfekce1 

Symbolizuje preventivní čištění, zde např. rukou. Nesmíme ale zapomenout, že 

dezinfikujeme i místnosti, lavice v kostele atd. Buď jsme si dezinfekci koupili, či vyrobili. 

Ubývají nám zásoby, a tak je stále doplňujeme. Vytváří se jakýsi nekonečný cyklus. 

2. Fotografie: Doma2 

Když se vracíme z venku, či když vystupujeme z autobusu, sundáváme si respirátor nebo 

roušku a automaticky ji pokládáme do kapsy.  

Nošení respirátoru není žádná slast, obzvlášť pro lidi nosící brýle. Věčně se nám zamlžují, 

ucho zatěžují brýle s respirátorem. Budiž této strasti památka formou fotografie 

s respirátorem. 

3. Fotografie: Vždy připraven na online hodinu3 

Fotografie hovoří za kantory, studenty a všechny, kteří kdy museli bojovat s technikou, 

aby se připojili. 

Fotografii jsem zařadila na konec, protože začátek výuky byl náročný, ale postupem času 

jsme si na to navykli a dokážeme se přes internet bez větších problémů spojit. 

Všechny fotografie mají znázornit či prezentovat uplynulý rok s koronavirem 

z pohledu studenta, ale mohou se do fotografií vžít i ostatní (učitelé, zaměstnanci…-všichni, 

co se setkali s covidem-19) 

  

                                                             
1 30. 3. 2021, foceno Redmi Note 7 bez blesku, žádné filtry a úpravy, předmět-dezinfekce 
2 30. 3. 2021, foceno Redmi Note 7 bez blesku, žádné filtry a úpravy, předmět-kabátek a respirátor 
3 30. 3. 2021, foceno Redmi Note 7 bez blesku, žádné filtry a úpravy, předmět-počítač, sluchátka, myš 
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Rutiny v pandemii 
 


