Novinky v redakci a vlastně všude…

Panta Rhei aneb Vše plyne
Tak náš časopis má novou redakci…
Máme tady další jaro, a tak tedy další čtvrťáci odcházejí na své někdy přímé a někdy zas
pěkně spletité cesty životem, na nichž si možná (a doufám, že tomu tak bude) často vzpomenou
na náš (a tedy i jejich) „Krupkáč“, ale zkrátka zde končí s aktivní službou… Celý časopis i jeho
redakce je tak úzce spojen s děním ve škole, že se odchod čtvrťáků vždycky
projeví.
Vzpomínáte? Asi tak před rokem odcházela Alice Rybářová, která
pracovala v redakci prakticky od jejího vzniku. A teď se s námi loučí Zuzana
Gansová a Anička Jará, které čeká maturita a mnoho jiného. Sice by byly určitě
rády dále vedly časopis, uháněly autory článků, nadávaly na stávkující kopírku …
ale především by určitě rády dál dělaly to, co je baví, tedy vyráběly časopis pro
lidi, kteří jim za tu práci stojí. Určitě se s jejich příspěvky budeme setkávat i
nadále, protože obě jsou prima slečny a navíc píší prima články…
Když vyšlo zatím poslední číslo ŠOKujících zpráv, seděl jsem nad hotovým
časopisem jednou večer doma a říkal jsem si, co bude vlastně dál. Měl jsem jakési neurčitě obavy
týkající se však věcí velmi určitých – kdo bude psát články, když ne čtvrťáci, kdo bude dbát na to,
aby se časopis včas nakopíroval, sešil, prodal… Byla to chvíle, kdy jsem v redakci byl prakticky
sám (a pocit to tedy moc hezký nebyl). V této době jsem vytvořil nové a snad už stabilní logo,
abych měl pocit, že časopis stále ještě existuje.
Najednou se ti nové lidé objevili. A tak tu máme Petru Jiroušovou (1.D), která se na počátku
školního roku stejně nečekaně objevila v klubu a Zuzanu Touškovou (1.D), která svým vrozeným
talentem pro věci podivné určitě redakci poskytne nejeden (doufám, že dobrý) nápad, jak ostatně
dokazuje svým článkem v tomto čísle (teď mi ovšem nemůže přijít na jméno, neboť jsem podlej
padouch a dal jí poznámku do třídnice…). Těmto dvěma slečnám jsem členství v redakci navrhl já
sám. Úkolu, který pochopitelně splnit vůbec nemusely, se zhostily na výbornou. Přizvaly ještě
Katku Kerteszovou ze své třídy a David Svatoš (2.B) se přidal napůl z vlastní iniciativy a napůl
proto, že minimálně jedna z uvedených slečen je mu jaksi více než sympatická… JJJ.
Změny neberou konce – časopis ŠOKující zprávy bude od nynějška vydáván společně
klubem ŠOK i školou; to není žádná cenzura (ostatně, to bych byl první, kdo by s tím praštil), ale
spíše o to, že chceme časopis co nejvíce otevřít i lidem, kteří v klubu nejsou, a to jak autorsky, tak
čtenářsky. Chceme zde prezentovat školní i klubové akce, a to bez rozdílu. Myslím, že škola, která
nám poskytuje možnost kopírování, si takovou tiskovou podporu zaslouží… Milí klubáci, nebojte se
o časopis, bude stejně pořád hlavně váš, jen v něm něco přibude; to hlavní, co se ve škole mimo
vyučování děje, je stejně klub… A ještě něco, aby toho nebylo málo: časopis je nyní také
předmětem grantového řízení na ÚMČ Praha 6 – možná dostaneme nějaký ten peníz na toner,
papíry a prostě vše, co je na takový časopis třeba. O výsledku budu informovat a ať už to dopadne
jakkoli, časopis bude vycházet dále, s podporou peněz od radnice, nebo třeba bez nich. Vděčnost
je dobrá, žebrání ne.
Ještě máme jednu nabídku. Jak všichni víte, kolem nás je i mnoho problémů, které asi nelze
ignorovat. Ať už jsou to drogy, drobná i větší šikana, krádeže atd. – dejte nám vědět a my se
pokusíme k tomu získat vyjádření buď odborníků nebo těch, kterých se to týká. Vaše anonymita je
opravdu zaručena. Podněty či stížnosti (nebo co to vlastně bude) můžete předávat členům redakce
nebo prof. Červenkové. Rovněž je vám k dispozici klubový e-mail sok-klub@seznam.cz . Redakce
i nadále přijímá jak členy, tak autory.
Držte nám palce. Držme si palce.
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