
 
 

Rozka Hájková  

TAXEM  SE  PŘIHLÁSILA 

Mám pořád hlad, ráda spím a jím a hraju fotbal. I po 
sedmi letech mě pořád ještě baví Kepler, ale pomalu už 
mě začíná štvát Oj (Eurest/Scolarest.- tak myslím, že by 
bylo super, kdyby měl třeba otevřeno delší dobu, aby se 
stihli všichni najíst.) Mám ráda náš třídní červený 
nejlepší gauč. Zabývám se vším možným od jídla až po 
pití, kromě toho taky Poncem, AFS a Symposionem – 
kde byla letos nejlepší filmovka a kavárna a vlastně 
všechno. Chtěla bych umět lítat abych mohla 
procestovat svět, nebo si pořídit loď (jako 
pirát/mořeplavec - to je mi dost jedno) a svět stejně 
procestovat. 
Nejsem si úplně jistá, jak (a jestli vůbec) prospívám světu kolem sebe ani proč přesně jsem se 
přihlásila do školské rady, a nikdy jsem nad tím dostatečně dlouho nepřemýšlela. Říkala jsem 
si, školská rada, málo lidí, tak se přihlásím. Tak jsem se přihlásila. 

 
 

Josef Škrdlík 
 
ZAKLADATEL  DEBATNÍHO  KLUBU 
 
Pocházím z Uherského Brodu a na Keplerovi 
studuji třetím rokem. Svůj mimoškolní čas 
trávím doučováním, vzděláváním se, 
debatováním, psaním a dalšími ušlechtilými i 
neušlechtilými činnostmi. Vyžívám se ve 
vysokohorské turistice, procházkách přírodou a 
dobrém jídle. 
Určité věci mi na Keplerovi nevyhovovaly, 
proto jsem se před nedávnem pokusil alespoň 
trochu angažovat. Společně s Danem 
Tričkovem jsem inicioval vznik debatního 

klubu, který se v současné době za poměrně 
vysoké účasti každou středu schází. K tomu 
zhruba jednou za dva týdny organizuji diskuzní večery.  Zatím je to však velmi málo a jistě 
existuje spousta dalších věcí, jež studenti na škole postrádají, nebo by je chtěli změnit. Jako 
člen školní rady bych mohl vedení zprostředkovávat konkrétní studentské podněty, a snadněji 
tak pokračovat ve snaze o zkvalitňování prostředí naší vzdělávací instituce. 
 
 
 
 



 
 

 
 
Karel Vavřena 
 
VYMÁČKNOUT  ZE  ŠKOLY  CO  NEJVÍC 
 

Nejsem jedničkář, sedm let jsem neměl ani vyznamenání, a pokud 
mé jméno vyslovíte před Šmahajem nebo Korbeliusovou, zježí se 
jim všechny chlupy pod laboratorním pláštěm. Po sedmi letech 
působení v té samé instituci mi z toho pomalu začíná hrabat a tak 
neustále vymýšlím, čím bych se zabavil. Jak toho vymáčknout ze 

školy co nejvíc. Zajímám se o vzdělávání jako takové – jak se dá 
vzdělávací systém zefektivnit, jak se učit efektivně, jak se 
vzdělává na jiných školách a v jiných zemích. Ptám se lidí kolem 
sebe, co by ve škole změnili, jak si představují ideální školu. 
Školní rada je proto příležitostí, jak se o tyto názory podělit.  

více na 777 444 764 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


