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Slovo úvodem
Milý čtenáři,
už je to tady. Konečně už v rukou držíte jubilejní 50. číslo našeho 
školního časopisu. Časopisu, který již četlo tisíce lidí. No, vážně 
nepřeháním! Vždyť už provází historii naší školy dobrých dvacet let 
a dneškem bylo vydáno již padesáté číslo! B-komplex je vlastně 
svědkem časů minulých, deníkem mnoha generací studentů, 
sborníkem umělecké tvorby studentů zde dávno vyšlých i kronikou 
akcí spojených s naším ústavem. Němý svědek, který nám toho tolik 
říká, svědek, který se zúčastnil tolika událostí, o nichž  nemáme ani 
potuchy  nebo jsme o nich slyšeli jen z vyprávění.
Ač se to možná nezdá, ale zpracovat 49 čísel a 20 let historie do 
pár stránek je úkol přetěžký. Postupně se prolistovávat a otáčet 
jednu stránku za druhou, číst, hledat souvislosti, vypisovat, dělat si 
poznámky a zase číst a zase opisovat. Práce sice těžká a zdlouhavá, 
ale o to více zajímavá. Prodírali jsme se tou kupou časopisů a divili se 
věcem neznámým, kývali hlavou nad informacemi, které nám něco 
připomínali, a smáli se nad veselými příhodami. Četli jsme svědectví 
o chmelových, okurkových, ale i mrkvových brigádách, reportáže 
z uplynulých Toulek Prahou, tradičních maturitních plesů, početných 
lyžařských kurzů, adaptačních soustředění, výměnných pobytech, 
školních výletů i zahraničních zájezdů. Zjistili jsme, jací profesoři byli 
zvoleni nejsympatičtějšími a nejkrásnějšími v soutěžích Miss Botič 
a jaké byly výsledky napínavých Vavotů. Když už jsme byli vyčerpaní 
a chtěli jsme jít spát, dodala nám energii báseň, fejeton či povídka, 
a když ani to nezabralo, zaručeně nás probraly vtipné hlášky našich 
profesorů, které jsou určitě nejstarší a nejoblíbenější rubrikou v B-
komplexu. Prostě jsme listovali dějinami školy a prožívali všechny 
její příběhy.
Teď držíte v rukou soupis toho nejzajímavějšího, nejdůležitějšího 
a nejzábavnějšího, co jsme pro vás vypsali. Doufám, že vás nez-
klameme a umožníme vám alespoň trochu nahlédnout do různých 
kapitol naší školy.

■ Jakub Zámečník
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Toulky Prahou

Informace, zajímavosti 
a rady před 20 lety

Málokdo ví, že Toulky Prahou 
mají na naší škole takovou tra-
dici. Letos proběhl již 20. ročník 
této literárně-historické soutěže. 
Mnoho Toulek je zaznamenáno 
v B-komplexech z různých let 
a vždy je vidět, že toulání pro-
vázela skvělá atmosféra. Ostatně 
tak tomu bylo i letos. V některých 
ročnících se soutěže zúčastnili 
i studenti jiných gymnázií (např.:

Štěpánská, Přípotoční či SZŠ 
Alšovo nábřeží). Vždy se však 
jedná o naprosto skvěle připra-
venou hru pro studenty s chytrou 
hlavou, na kterou se pak ještě 
dlouho vzpomíná. Proto doufám, 
že se tato tradice na škole udrží, 
protože by byla škoda přijít o tak 
skvělé zážitky, a přikládám krát-
kou reportáž z historicky prvních 
Toulek z roku 1988.

Tady Pavel. Kdo volá?
Ahoj, Pavle, Kety. Nezlob se, že 
jsem ti nezavolala dřív, ale byla 

jsem pryč, víš?
Jé, ahoj, to vůbec nevadí, vy 
jste měli tu soutěž, viď?
Teda ty máš paměť… Bylo to 
fakt moc hezký. Naše družstvo 
vyráželo úplně poslední, ale hned  
na stanici tramvaje jsme zlikvido-
vali  pětiminutovej náskok toho 
družstva před náma.
Neměli na vás vztek?
Asi trochu jo, protože oni tam 

mrzli a čekali na sedmnáctku 
a my jsme tu tramvaj dobíhali. 
Všichni  jsme sice správně dojeli 
na náměstí Krasnoarmějců, ale 
u Karlova mostu se nám ztratili. 
Za Karlákem si Marina, víš, to 
je ta naše spolužačka ze Spli-
tu, sesumírovala otázku a šla se 
zeptat na jejich velvyslanectví, 
v jakém slohu je postaveno.
No a co jí řekli?
Mluvila s vrátným a ten povídal, 
že v barokním. Ale je to rokoko. 
Na další otázky jsme zase odpoví-
dali sami. Problém nastal, když se 

nám začali plést kostely.
Jak to?
Nejdřív Mikulášský chrám. On je 
sice jeden na Malý Straně, ale ten 
druhej na Staromáku. A my jsem 
měli zjistit jméno paláce naproti 
němu. A pak, to už byl poslední 
úkol, za kostelem sv. Tomáše 
jsme vyšplhali skoro do půlky 
Nerudovky a on si klidně stojí dole 
pod Malostranským náměstím. 

Pravda, to nás trochu zdrželo, je 
tam totiž taky dobrá cukrárna, ale 
pak už jsme se rychle vrátili.
A skončili jste aspoň první?
Jo, odzadu, s půlhodinou násko-
ku. Ale uznej, že jsme si zase 
užili. Navíc, čest třídy zachránilo 
naše druhý družstvo. Příští etapa 
má být někdy v únoru, a dokonce 
s účastí lidí z jiných škol.
Fajn, a to kino dnes platí?
To víš. Měj se a zatím ahoj.
Čau. 

(číslo 2, 1988)

Při dalším listování jsem narazil na 
článek určený prvním ročníkům. 
Článek byl sepsán za účelem obe-
známení prváků, aby věděli, jak 
to na škole chodí. Některé věci se 
nezměnily doteď, jiné jsou zase 
velmi překvapující. Tady máte 
výběr těch nejzajímavějších.

Na naší škole je celkem 9 tříd. 
Jejich rozmístění v budově, 
týdenní rozvrh a rozvrh hodin 
jednotlivých profesorů visí na stu-
dentské nástěnce v prvním patře, 
vedle učebny 35. Najdete zde 
i plán údržby školního pozemku, 
vypsané ordinační hodiny doros-
tové lékařky, dozvíte se, kdy nám 
zvoní, ale hlavně se tu denně 
vyvěšuje papír se změnami rozvr-
hů a suplováním.

Sportovní nástěnka je vedle 
kabinetu TV v přízemí. Informu-

je o soutěžících síly, pořádaných 
závodech, a přináší výsledky. 
Pozor – každý měsíc se o ni stará 
jiná třída!

Zájemci o hnutí BRONTOSOURUS, 
které má u nás dobrou tradici, 
uvítají velkou nástěnku ve dru-
hém patře vedle kabinetu M a F.

Ti, kteří se zajímají o programo-
vání, mohou po dohodě s profe-
sorkou Královou navštívit učebnu 
(ve sklepě) vybavenou počítači IQ 
I51 a PMD 85.
Jenom pro zajímavost doplňuji, 
že PMD 85 byl 8-bitový počítač 
mající Procesor MHB 8080A 2.048 
MHz a RAM 48 KB.

Naše školní jídelna je ve Vyše-
hradské 7. Pro složenky se chodí 
do jídelny ZŠ Botičská (naproti 
škole), kde se také odhlašují stra-

venky.
Možná je pro vás překvapivým 
zjištěním, že naše škola měla 
vlastní jídelnu. Proč a kdy vznikla, 
se dozvíte o pár stránek dále.

Nezapomeňte pronikat do tajů 
společenského chování a tance. 
V únoru se totiž bude konat již 
31. maturitní ples našeho gym-
názia, kterého se zúčastníte i vy. 
Zároveň budete slavnostně přijati 
za studenty 1. ročníku a obdržíte 
pamětní list.

Zapamatujte si: jméno Botič (sta-
ročesky Botieč) bylo odvozeno od 
slova botěti - „nabývat na obje-
mu“ (které dnes známe v podobě 
bobtnati). Je tedy domácího půvo-
du, vyslovujeme měkce!!! Lpí na 
tom především prof. Nováková.

(číslo 3, 1988)
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Další článek, který mě zaujal, se 
jmenoval “Naše představy a sku-
tečnosti” a byl vlastně výtahem 
z prací studentů prvních ročníků. 
Mnoho poznatků a pocitů jistě 
zažívají i dnešní studenti, ale na-
jde se zde i pár takových, které 
by nás dnes ani nenapadli. Inu, 
posuďte sami.

V mých představách o gymnáziu 
nebyly prosluněné zahrady, bzu-
čení včel, různobarevní motýli 
ani nebe bez mráčku. Byla tam 
tvrdá realita toho, že přijdou noví 
otrokáři, kteří budou v dusné 
a uzavřené cele plné jiných otro-
ků práskat kolem sebe už ne jed-
ním bičem,ale rovnou dvěma. Mé 
představy  bloudily však i kolem 
ostatních otroků. Jejich vidina mě 
aspoň trochu uklidňovala. Nebudu 
bičována sama.

Tak třeba narozdíl od svých před-
stav o studentském životě se 
musím učit! Hrůza. Já, která na 
učebnici nesáhla jindy než na 
začátku a na konci roku, ji teď 
beru do ruky skoro každé odpo-
ledne. A co víc - já se z ní učím!

Zpočátku člověk začne srovnávat 
pouze tu vnější stránku dvou škol. 
Osobně jsem měl štěstí, že jsem 
se učil v nové, moderní škole, kde 
bylo takřka všechno krásné, svět-
lé a radostné. Když jsem poprvé 
vstoupil do této staré budovy, byl 
to pro mě šok! Nikdy předtím mě 
ještě nenapadlo, že takovéto ško-
ly ještě existují. Ten ubohý plácek 
nazývaný hřiště a pár stromů 
okolo vypadalo uboze, ba skoro 
směšně v porovnání s velikán-
skou zahradou, třemi skleníky, 
bazénem, dvěma velkými hřišti 
a dvěma tělocvičnami ve škole 
9. května...

Mám ráda, když je škola menší 
a neohromuje svou velkolepostí 
tak, že student je zděšený už při 
otevření hlavních dveří. Domácí 
atmosféru dokreslovala šňůra 
natažená na dvoře za školou, na 
které viselo prádlo.
Tato škola má své klady i zápory. 
Ke kladům patří například malý 
počet tříd. Osobně si myslím, že 
takovýchto malých gymnázií by 
mělo být v Praze více. Budova je 
sympatická svým vzhledem. Není 
to žádná moderní krabice. To je 

ovšem vnějšek. Škola postrá-
dá moderní vybavení. Těch pár 
počítačů československé výroby 
to nespraví. Gymnázium je spe-
cializované na chemii a chybí zde 
laboratoř!

Při hodinách chemie se nemo-
hou provádět pokusy, jelikož 
neteče voda a nejde plyn. Po 
hodinách tělocviku se nemůžeme 
ani osprchovat, na převlékání je 
vyhrazena malá místnost, kterou 
momentálně okupují řemeslnící, 
kteří budují školníkovský byt.
Myslím, že kladný pohled na naši 
třídu mi nemůže zkazit ani fakt, 
že se mi jednou dostalo osvěžující 
lázně v podobě vody vytékající ze 
stropu.

Můj vztah a hrdé vědomí, že 
patřím do tohoto ústavu, upevnil 
krásný maturitní ples, kde jsme 
navíc byli slavnostně přijati za 
studenty 1. ročníku. Myslím, že 
mohu s klidným svědomím pro-
hlásit, pokud to o škole vůbec 
prohlásit jde, že se mi zde velice 
líbí.

(číslo 3, 1988)

Jak se zde líbilo prvákům?

V dalším čísle mě hned zaujal člá-
nek o okurkové brigádě. Po jeho 
dočtení mě napadla otázka, proč 
vlastně my nejezdíme na okurko-
vé nebo chmelové brigády? Podle 
této reportáže to nevypadá, že by 
se zde studenti přespříliš nadřeli, 
spíše si to naopak skvěle užili. No, 
třeba na naši  školu zase jednou 
přijde prosba o pomoc se skli-
zením nadměrné úrody a my si 
také zkusíme to, co naši předkové 
dělali každý rok.

Celé prázdniny jsme se těšili na 
neděli 8. srpna. V tento dlouho 
očekávaný den jsme totiž vyjeli 
v rámci letní aktivity studentů na 
okurkovou brigádu do Křince.
Už neděle sama o sobě byla veli-
ce zajímavá. Jeli jsme vlakem 
z nádraží Střed (dnes Masaryko-
vo nádraží) a dvakrát jsme pře-
stupovali. S krosnami a baťohy 
jsme každé přestupování museli 
zvládnout během tří minut. A my, 
žáci gymnázia, jsme to zvládli na 
jedničku! Do Křince jsme dojeli!
Hned po ubytování se šla většina 
z nás seznámit s novým prostře-

dím, ve kterém stráví poslední 
dny svých prázdnin.
Nebudu vyprávět o všech pro-
žitých dnech, ale tak alespoň to 
nejzajímavější. Hned ve středu 
se konaly dožínky, na které nás 
páni Jézéďáci pozvali. Každý je 
prožil různě. Tancovalo se, zpí-
valo a bylo veselo. Druhý den se 
samozřejmě většině nechtělo pra-

covat. Málokteří šli sbírat okurky 
s nadšením.
Jindy jsme se například vypravi-
li (nebo i jeli autem) do letního 
kina, do vesnice vzdálené 6 km. 
Velice zajímavé pak bylo vracet 
se potmě neosvětleným parkem 
a kličkovat mezi stromy. Mnozí 
z nás byli samé boule a modřiny.
Ve volném čase se brala do rukou 

kytara a někteří zpívali, zatímco 
jiní „zpívali“. Opravdu nám to 
mnohdy i šlo. Pořádala se disko-
téka s nejnovějšími zahraničními 
hity.
Také jsme hráli ping-pong nebo 
soft tenis. Pan profesor Kadlec 
uspořádal turnaje obou her, které 
se bohužel nestačily dohrát, pro-
tože jsme se do Prahy vrátili o dva 

dny dříve: už nebylo co sbírat.
Po stránce pracovní aktivity se 
brigáda vydařila. Předseda JZD 
nás pochválil a přál si, aby tam 
měli vždycky takové brigádníky, 
jako jsme byli my. A já na Křinec 
a okurky hned tak nezapomenu.

(číslo 4, 1988)

Hurá na okurky
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Hodina matematiky
Tento fejeton jsem vybral, jelikož 
články tohoto typu jsou hlavní 
náplní všech B-komplexů. Bez 
fejetonů a povídek by náš časopis 
nebyl to, co je. Proto doufám, že se 
vám tento text bude líbit a možná 
se s ním i ztotožníte a bude 
vám třeba i připomínat výuku 
některého z našich milovaných 
profesorů.

Zdá se mi, jako bych měl pusu 
plnou písku. Zuby mi cvakají samy 
od sebe a tam, někde v hloubce 
svýho já, se dějí věci, jako bych 
spolknul přinejmenším parní 
válec. Vůbec nevnímám okolí. 
Můj mozek je ochromen strachem 
a už jen mechanicky odpočítává, 
kdy přijde... Teď!!!
Do třídy vchází růžolící postava 
a svým neobvykle sytým 
barytonem nám ohlásí:”Ehéé. 
Těšíte se, přátelé? Máte proč. Na 
začátek jsem si pro vás připravil 
několik překrásných příkládků, 
které si hned spočteme. Dělal 
jsem je sám, “dodává pyšně 
a úplně zbytečně. Je velice dobře 
známo, že soudruh profesor 

považuje autory učebnic za lidi 
nezodpovědné, kteří by mládež 
nechali zvlčet a ošidili by je 
o tak o krásnou vědu jménem 
matematika. V očekávání 
budoucího třída zaskučí jako 
v deliriu. Vetřelec nevnímá 
a pokračuje: ”Půl třídy si spočítá 
těchto dvacet triviálních příkladů. 
Máte na to pět minut. Kdo se učil, 
musí to stačit. Přesto se mi zdá, 
že to nikdo z vás nespočítá.” Poté 
vytáhne jeden ze svých přibližně 
padesáti milovaných notesů. Se 
slovy: “No, a my si tu někoho 
vyzkoušíme,“ se vesele otáčí k té 
druhé, silně zezelenalé půlce. 
“Čas běží, moji drazí, za chvíli je 
tu konference. Tak pojď třeba ty, 
Kožková, a potěš mé zklamané 
a choré srdce.” Během této razie 
se třída pomalu, ale jistě začíná 
měnit na proslavenou vesničku 
jménem Waterloo. Jsme-li již, 
dle mínění odborníka, dostatečně 
zdecimováni, přistoupí k výkladu 
nové látky. Dělá to způsobem, 
který by pochopil i kojenec, hlavně 
díky citoslovcím, z nichž se výklad 
převážně skládá. Další radůstkou 

je tempo. Ani ti nejhovornější lidé 
prý nevysloví více jak 200 slov 
za minutu, ale proti profesorovi, 
zvlášť když je uchvácen krásou 
probírané látky, jsou to nechutní 
břídilové. “...a tudíž sem vedeme 
přímku, vás by ji samozřejmě 
napadlo vést jinudy, vy jelita. 
Potom ji podle věty...a je to úplně 
jasný, že? Člověče, Kupková, ty 
se na to díváš jak zjara. Zřejmě tu 
krásu nechápeš.””Ale jo, chápu,” 
odpovídá Kupková. “No proto!”
Celá třída si z takového 
výkladu pochopitelně mnoho 
nezapamatuje. Má na to vliv 
i nezanedbatelné množství 
pouček, vět, poznámek a definic. 
Nebo se vám zdá, že 73 za 
hodinu je málo? Prostě z hodin 
matematiky se ještě v žádném 
případě nevytratil bojovný duch. 
Dovolené je vše - ústořeké 
narážky, nemístné poznámky 
i neartikulované skřeky.
Věřím, že i ty zbývající dva roky 
si užijeme mnoho osvěžujících 
matematických rozkoší.

(číslo 4, 1988)

Botič slavík 1988
V pátém vydání časopisu se 
setkávám s výsledky Botič 
slavík 1998. Můžete si tedy 
prohlédnout, jakou hudbu naši 
studenti poslouchali před 20 lety. 
Nevím, jestli bychom si s nimi 
dnes rozuměli. Leda, že by se na 
koncertě Elánů pogovalo...

Do  lednového čísla jsme zařadili 
novou anketu -  Botič Slavík 
88. Jistě jste si všimli, že oproti 
Zlatému slavíku jsme ji rozšířili 
i o slavíky zahraniční a hity 1988. 
Do týdne jsme z devíti tříd dostali 
176 anketních lístků, z toho 
110 dívčích, takže anketa byla 
zpracovaná nejenom celkově, ale 
i zvlášť jako dívčí a chlapecká. 
Výsledky jsou uvedeny v tomto 
pořadí. A kdo zvítězil? 

Zahraniční zpěvák, zpěvačka 
a kapela:

Celkově: M. Jackson, Sandra, 
Pet Shop Boys 
Dívky: M. Jackson, Whitney, Pet 
Shop Boys 
Chlapci: M. Jackson, Sandra, 
Helloween

Zahraniční hit 1988:

Celkově: Hand in hand - 
Koreana 
Dívky: Wonderful life - Black 
Chlapci: 7 sou of a 7 sou - Iron 
Maiden

ČSSR zpěvák, zpěvačka, 
kapela:

Celkově: Petr Nagy, Petra Janů, 
Elán 
Dívky: Peter Nagy, Petra Janů, 
Elán 
Chlapci: L.Křížek, Petra Janů, 
Tublatanka

ČSSR hit 1988:

Celkově: A pak že je to hřích - 
P. Janů 
Dívky: A pak že je to hřích - 
P. Janů 
Chlapci: Když ses rozhod, musíš 
jet - Olympic

(číslo 5, 1989)
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Troufám si říct, že maturitní 
plesy našeho gymnázia patří 
opravdu k těm nejkrásnějším. 
Ať už to dokazuje třeba ten 
poslední, který byl opravdu 
uchvacující, přenádherný, velmi 
složitý a dlouho nacvičovaný či 
jakékoliv jiné. Maturitní plesy 
jsou častým tématem reportérů 
B-komplexu, vždyť téměř každý 
rok se v časopisu objevuje nějaký 
článek hlásající, že ten letošní ples 
byl opravdu povedený a nejlepší. 
Proto jsem vybral reportáž o 31. 
maturitním plesu, který se sice 
obsahem podobá většině ostatních 
článků o plese, ale je opravdu 
hezky napsaný.

Obecní dům hlavního města 
Praha prožívá svou zatěžkávací 
zkoušku. Je pátek, 27. ledna 
1989 večer a do Repre proudí ze 
všech stran menší i větší skupinky 
lidí. Je to společenství různorodé, 
jsou zde studenti, jejich rodiče 
i prarodiče, kantoři, hudebníci, 
pořadatelé, přátelé naši i našich 
přátel, profesionální návštěvníci 
plesů i náhodní zájemci o kvalitní 
společenskou akci.

Ano, takový je zájem o 31. 
reprezentační ples maturantů 
Gymnázia z Botičské ulice.

Je půl osmé a ples začíná. 

Průvodního slova se ujímá 
zkušený moderátor Miloš Frýba 
a hned poté se Smetanovou síní 
s překrásnou květinovou výzdobou 
začíná odvíjet jeden bod bohatého 
programu po druhém. My prváci 
jsme za tónů varhan slavnostně 
přijímáni do cechu studentského. 
Pošilhávám do lóže, kde sedí moji 
rodičové. Je zvláštní, že těmto 
hrdým lidem vlhnou oči. Dojetí 
rodičů se přenáší do roztržitosti 
našich profesorek. Dostávám 
diplom kamaráda Michala, Michal 
zase spolužačky Petry. Nevadí, 
pak to vyměníme.

Předtančení polonézy zajišťují 
studenti 4.A, valčík pak taneční 
kroužek ÚKDŽ. Napětí vrcholí. 
Opět varhany. K slavnostnímu 
stužkování nastupují se svými 
profesorkami obě maturitní třídy. 
A přestože to v této době není ještě 
povoleno, začíná poprchávat. Déšť 
drobných mincí se s postupujícím 
časem mění v krupobití a kbelíky 
obou maturitních tříd se začínají 
plnit. Na maturitní večírek bude 
pro každou třídu částka kolem 
patnáctiset solidním základem.

“Sólo pro profesory”, zní z pódia. 
Maturanti si zadávají své 
profesory. Vidím v kole Včelku, 
Hopinu, Káďu, Rezinu, brácha se 
vznáší se Samantou. V dalším 

kole tančí maturanti se svými 
dojatými rodiči.

No a pak začíná pravý taneční 
rej. Orchestr V. Brože jako 
mohutný lux vysál přilehlé chodby 
a salónky a až na malé výjimky 
je napěchoval na parket. Chvilku 
oddechu pro tanečníky umožňují 
další dvě vložky tanců studentů 
čtvrtých ročníků. Romance 
ve fialovém děvčat ze 4.A je 
vystřídána Občasnými záblesky 
inteligence v podání skupiny 
Zuby nehty chlapců a děvčat ze 
třídy 4.B. Tato taneční kreace 
byla oceněna obzvlášť dlouhým 
potleskem ochozů.

A křepčí se dál. Po desáté hodině 
večerní začíná “lanařit” tanečníky 
Classic rock and roll band 
v sousedním salónku, půl hodiny 
hraje i školní kapela Deprese.

O půlnoci balíme my prvňáci kvádro 
a opouštíme, ospalí a unavení, 
Obecní dům. Směřujeme do 
svých kanafasů. Jsme spokojeni, 
vždyť už máme glejt na to, že 
jsme studenty našeho gymnázia, 
a navíc jsme poprvé v životě 
okusili atmosféru nočního života 
dospělých.

(číslo 5, 1989)

Maturitní ples 1989
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Miss a Missák Botič 1989

17. listopad 1989

V šestém čísle B-komplexu vychází 
výsledky ankety Miss a Missák Botič 1989. 
Soutěž prožívala doslova celá škola. 
Také výsledky o tom svědčily. V soutěži 
se objevilo 62 jmen dívek a 68 chlapců. 
Z dívek vyhrála na plné čáře Gabriela 
Železná (na fotce vlevo) s počtem hlasů 
152 a další dívka za ní měla “pouhých” 
58 hlasů. Mezi chlapci vyhrál student 
Pecák s 67 hlasy a je zajímavé, že ne 
příliš daleko za ním se umístil i tehdejší 
profesor a nynější ředitel Ivan Šafařík 
se 27 body. Možná by nebylo marné 
zorganizovat tuto soutěž i dnes. Myslím, 
že výsledky by byly velmi zajímavé a pan 
ředitel Šafařík by si třeba konečně sáhnul 
na prvenství.

(číslo 6, 1989)

Po přečtení dalšího čísla jsem 
vzal do ruky časopis číslo 8. Na 
první pohled bylo jiné. Tlustší 
než všechny ostatní (něco přes 
40 stránek) a nebyla zde žádná 
z tradičních rubrik. Celé číslo bylo 
věnované 17. listopadu 1989. Asi 
nemusím připomínat, co se v tento 
významný den stalo. Postupně 
jsem si pročítal různé reportáže 
a fakta. Všechny články byly 
opravdu působivé. 
Při čtení svědectví 
lidí, kteří se zúčastnili 
přímo manifestace, 
jsem měl husí kůži. 
Nejraději bych do 
tohoto jubilejního čísla 
otiskl veškeré články, 
ale to by se sem asi 
nevešlo, tak alespoň 
jedno svědectví 
studentky chodící na 
Botičskou, která vše 
zažila na vlastní kůži.

S e d m n á c t é h o 
l i s t o p a d u , 
v Mezinárodní den 
studentstva, se konala 
povolená manifestace, 
připomínající padesáté 
výročí uzavření 
českých vysokých 

škol, kterému předcházela smrt 
studenta medicíny zastřeleného 
fašisty, Jana Opletala.
Již cestou z Albertova na 
Vyšehrad se manifestace 
proměnila v demonstraci za 
myšlenky svobody a demokracie. 
Z Vyšehradu vedla další cesta na 
Václavské náměstí. Na Národní 
třídě byl však průvod zastaven 
kordonem policistů.

Stojíme, všude ještě panuje 
skvělá nálada, nikdo netuší, 
co se tady za chvíli semele. 
Skandujeme: “Z Václaváku 
domů”, “Ať žije Havel, Palach, 
Opletal”, vytahujeme z kapes 
klíče a za jejich cinkotu křičíme: 
“Dejte šaškům rolničky”, “Už vám 
zvoní hrana”, “Poslední zvonění”.
Vtom se z řad asi padesát metrů 
za čelem průvodu ozývá pískot. 
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Kamarádi berou dalšího na 
ramena a ten přináší zprávy, že 
nás od průvodu odřízlo více než 
pět řad “bílých helem”. Sedáme si 
na zem, skandujeme: “Nechceme 
kůl v plotě”, “Jakeš do koše”, 
“Mohorita od koryta”. Nesedí 
všichni, proto křičíme: “Stojej 
jenom tajný”, teď už jsou na zemi 
opravdu všichni.
Po půl deváté začal zadní kordon 
postupovat proti lidem, všichni 
jsou hned na nohou, zpíváme 
státní hymnu Kde domov můj. 
Oni postupují dál. Zvedáme ruce 
nad hlavy a voláme: “Máme 
holé ruce!” Začínají padat první 
rány, Teprve teď skandujeme: 
“Nechceme Čínu, nechceme 
Peking”, “Komu sloužíte?”, “Vy nás 
máte chránit”, “Kdo vás platí?!”, 
“Jakešovo gestapo”. Všichni se 
začínají stahovat k Mikulandské 
ulici, kde vidíme jedinou možnost 
úniku.
Se svými kamarády se bereme 
za ruce, abychom se neztratili. 
Po pár krocích nás ale stejně dav 
trhá a já zůstávám jen s Pavlem. 
Byli jsme asi tři metry od ústí 
Mikulandské ulice do Národní 
třídy, když tuto jedinou cestu 
zahradily “bílé helmy”.
Otočila jsem se a zjistila jsem, 
že za mnou už není žádná řada 
lidí, že jsem úplně na kraji a že 
se ke mně a Pavlovi řítí tři “bílé 
helmy”. Ruku v ruce jsme se 
rozběhli napříč Národní třídou, 
kde jako vzteklí psi pobíhali 
“červenobareťáci” a “bílé helmy”. 
Naštěstí jsme z toho riskantního 
úprku vyvázli celkem dobře: já 
s ránou přes záda, Pavel přes 
obličej. Zapresovali jsme se do 
davu.
Teď se ty odhodlaní lidé začali 
měnit v hromadu paniky, která 
je stlačena na několik desítek 
metrů čtverečních, v tomto 
okamžiku myslíme všichni jen 
na jedno: vyhnout se ranám, 
které padají na všech stranách. 
Utéci už není kam, jsme obklíčeni 
neprostupným kordonem “bílých 
helem”, které nás chtějí už jen 
zmlátit, nikoli rozehnat. Vidím 
jak dvě “bílé helmy” vytahují 
z davu asi patnáctiletého kluka, 
každý ho chytá za jednu nohu, 
kluk padá na záda, přibíhají další, 
dva do něj hlava nehlava řežou 
obušky a kopou ho.
Pak začaly být agresivní i “bílé 
helmy” z předního kordonu. 
Dav se shlukl k jedné zdi. Lidé 
v předních řadách se svíjeli pod 
ranami obušků, lidé uprostřed se 
dusili pod tlakem těl.
Přijížděly obrněné transportéry, 

lidé se v obavách sunuli na 
druhou stranu, šlapali si po 
nohách, ztráceli boty. “Jsou 
tady děti”, “Půjdeme domů”, 
“Odejdeme v klidu”, “Chceme 
pryč”, “Nechceme násilí” - ani 
toto zoufalé volání nepomohlo 
zklidnit agresivitu pořádkových 
jednotek.
Pak kdosi vykřikl, že pod podloubím 
se pouští do Mikulandské. Všichni 
se tam hrneme, Pavel mě táhne 
za ruku. Konečně pod podloubím, 
už jen několik kroků a jsme z toho 
venku! Najednou se přede mnou 
objevuje sloup, Pavla strhne dav 
doprava, mě doleva. Lidé mě 
drtí o zeď, obě strany plic se mi 
přitiskly úplně k sobě, nemohu 
se nadechnout. Hrozná panika! 
Konečně se opět nadechuji 
a pomalu se plazím podél zdi, 
kde si rozdírám ruku o hrubou 
omítku. Jsem na rohu.
Přede mnou stojí malý zavalitý 
muž s dlouhým bílým pendrekem 
v ruce, směje se: “Jen pojďte, vy 

hajzlové, já vám všem ukážu!” Půl 
vteřiny váhám, pak se rozebíhám, 
dostávám od něj přes ruku, ale 
jsem z toho venku.
V Mikulandské ulici jdou už lidé 
volněji, zastavuji se a otáčím 
se. Kde je Pavel? Tečou mi 
slzy, třesou se mi ruce. Brečím 
a volám jeho jméno. Hledím na 
Národní třídu a vidím, jak ten 
tlusťoch mlátí svým obuškem 
na všechny strany a směje se. 
Kdosi mě chytá zezadu za rukáv, 
s leknutím se otáčím, Pavel. 
Táhne mě do jednoho průchodu, 
vybíháme do prvního patra, kde 
se schováváme spolu s dalšími 
třiceti lidmi v bytě paní H.
V naprostém tichu sedíme 
v jedné místnosti, slyšíme, jak 

po schodech domu dupou těžké 
vojenské kanady. Co chvíli se 
chodí paní H. podívat ven, co se 
děje. Přináší otřesné zprávy, že 
pouštějí na lidi psy bez náhubku. 
Tři děvčata brečíme, vidím 
elegantního čtyřicátníka, jak mu 
tečou slzy po tváři. Po jedenácté 
hodině večerní jsme z bytu paní 
H. odešli. Cestou k metru jsme 
viděli tři velké kaluže krve ...
Bylo hrozné hledět do vyděšených 
tváří lidí ohromených útokem, 
bylo hrozné hledět na kaluže 
krve a na zkrvavené kusy oděvů, 
které pak zůstaly ležet na ulici 
jako němí, přesto všeříkající 
svědkové, bylo hrozné pozorovat, 
jak Češi mlátí do Čechů.
Jak je možné, že vedení našeho 
státu (a nebo města?) dalo 
příkaz k takovému zákroku, jaký 
proběhl dne 17. 11. 1989?
Za pomoci obušků nikdo nikomu 
socialismus do hlavy nevmlátí. Co 
je socialistického na tom, poslat 
proti lidem obrněný transportér, 

který jen mnohonásobně zvětšil 
paniku, která nastala.
Ne, tam už nešlo o rozhánění 
demonstrace, tam se na příkaz 
našeho vedení tlouklo do 
bezbranných, prchajících lidí, do 
lidí, kteří skandovali “Nechceme 
násilí”.
Po návratu domů jsem se cítila 
zoufale bezmocná. Do neděle 
jsem skoro pořád brečela. Fakt, 
že se v pondělí zdvihl takový 
odpor, mi strašně pomohl. 
Najednou jsme nebyli sami. 
Jsem ráda, že se za nás postavilo 
tolik lidí. Poznala jsem, že jsme 
se nenechali mlátit zbytečně, že 
to byla poslední kapka, kterou 
přetekla číše trpělivosti lidu.
(číslo 8, 1990)
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Když se poprvé na stránkách B-
komplexu (číslo 6 z roku 1989) 
objevila volba  Miss a Missáka 
Botič, nikdo ještě netušil, že tato 
volba zakoření někde v podvědomí 
školy a za nedlouho vyplave opět 
na povrch. Tak se s další volbou 
můžeme setkat už ve 14. čísle 
z roku 1993, dále v 27. z roku 
1997 a v 30. z roku 1998. Já bych 
se rád na chvíli zastavil u té z roku 
1993, kdy se volil především 
nejsympatičtější profesor. Nemá 
cenu psát výpis všech učitelů, 
protože většina jmen už nám dnes 
nic neříká, ale aspoň ty zajímavé. 
V článku se tedy píše:

Když se lidé ve všech prostorách 
a na všech místech naší republiky 
začali dohadovat, koho že to 
budou volit, bylo u nás ve škole 
už dávno odvoleno. Pravda, byly 
to volby poněkud méně závažné, 
než ty obecně prodiskutovávané, 
leč o nic méně zajímavé.

V projevech sympatií k pedagogům 
se projevila převaha dívek na 
našem malém gymnáziu, ale 
to se dalo čekat. A jak že volby 
dopadly?(Výpis pouze těch, 
s kterými se na chodbách GB 
setkáme i dnes.)

3. I. Šafařík 
5. H. Vrbová 
7. D. Nováková 
8. V. Říha 
11. M. Malá 
13. J. Halamová 
14. O. Vodenková 
15. R. Včelaříková 
17. L. Balatová 
18. A. Šmejkalová 
21. J. Janoušková 
23. Z. Hájková 
29. J. Švestková 
(36. pan Pechr)

(číslo 14, 1993)

Nejsympatičtější profesor 
roku 1993

Mrk na Mrkev
Kdyby vás třeba zajímalo, jaké 
jiné brigády než chmelovou, 
okurkovou či bramborovou naši 
studenti absolvovali, přečtěte si 
toto drsné  svědectví o tom, jak 
šikovní studenti GB přebrali 18 
valníků mrkve.

Tak jsme se dozvěděli potěšující 
zprávu. Naše třída má možnost 
věnovat se týden mrkvi místo 
učení. No, kdo by nebyl nadšen!

Napjatě jsme čekali na druhý 
říjen, kdy nám škola zmizí za zády 
a objeví se státní statek s mrkví. 
Jak jsme byli naivní! Mrkev? Proč 
ne, ale to množství! To by vyvedlo 
z míry i Angličana.

Jenomže 2. 10. ráno nikdo z nás 
o tom neměl ani potuchy. Přes 
počáteční bloudění jsme státní 
statek přece jen našli, ale vzápětí 
si každý pomyslel:”Proč jen jsme 
nebloudili dýl?” Nebylo divu.

V prostorné hale nás při vstupu 
praštily do očí hned dvě haldy 
mrkve. Jako kobylky jsme oblehli 
hromady a pustili se do práce. 
Zpočátku se ujala metoda dobrá 
mrkev - špatná mrkev, později 
jen první - druhá a nakonec jsme 
to dopracovali na metodu - co je 
blíž. Háček byl v tom, že jestliže 
se našel v přepravce dobré mrkve 
mrkvový zmetek, celý obsah 
přepravky se musel přebrat 
znova.

Asi ve 13:00 však byla práce 
hotová a státní statek nás za 

to pohostil obědem. Konečně 
jsme byli volní a mohli se ubírat 
k domovu. Druhý den začínal 

slibně, budeme pracovat na lince! 
Všem se ulevilo. Během chvíle 
už byla obsazená, jen začít. Ale 
místo mrkve začal liják. K této 
deprimující zprávě se připojila 
druhá: za deště je provoz linky 
nemyslitelný. Mrkev, jak známo, 
roste v zemi a je obalená hlínou, 
ovšem déšť by zajistil dokonalé 
bahniště. Zničeně jsme se vrátili 
na včerejší působiště ... A už sem 
najížděl valník vrchovatě naložený 
mrkví. Jen co nás obšťastnil 
svým nákladem, uvolnil své 
místo kolegovi. Objevil se totiž 
duplikát s novou mrkví a řidič 

nám bravurním obratem rozšířil 
hromadu o dalších pár metrů. 
Z té mrkve až oči přecházely.

Proti dnešku byl včerejšek jen 
rekreací. Když jsme konečně ty 
tuny mrkve zdolali a zbyl nám 
čas na filosofování, dospěli jsme 
k názoru, že když nám každý den 
přidají jeden valník, nebudeme 
tu do pátku, ale až do neděle. 
Naštěstí to byl mylný názor.

Středa však přinesla změnu. 
Vytouženou linku. Po pásu běžela 
mrkev a my ji třídili na dobrou 
a špatnou. Nevyžadovalo to 
moc energie ani myšlení. Přesto 
se našli tací, kteří mysleli! Ti 
chytráci! Zahradili si svůj přívod 
mrkve klackem, takže místo k 
nim jela až ke zbytku “linkařů”. 
V té chvíli nastala tzv. mrkvová 
kalamita. Na přebírání nebylo ani 
pomyšlení, ale kdo projevil snahu, 
mohl dosáhnout i úctyhodných 
výsledků, nebo alespoň snížit 
riziko objevu špatné mrkve v první 
jakosti.

Čtvrtek a pátek probíhaly stejně. 
Jen ti, na které se nedostala 
linka, přebírali ručně. Nepředřeli 
se, a ještě byli na čerstvém 
vzduchu. Souhrnem jsme přebrali 
asi 18 valníků a to nijak špatně. 
Ostatně jste si tu mrkev mohli 
koupit v krámě a přesvědčit se. 
Nemyslíte? 

(číslo 9, 1990)
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Počátky Vavotu
Kdo by to byl řekl, že tradice 
vánočního volejbalového turnaje 
sahá 16 let zpět do roku 1992. 
A pravdou je i to, že se za celou 
dobu nezměnila. Tedy vlastně 
jedna změna viditelná je. Dříve se 
profesorský team nasazoval již do 
semifinále, dnes rovnou do finále. 
Ptáte se proč?
Odpověď je jednoduchá a dá se 
vysvětlit jednoduchým příkladem. 
Volejbaloví profesoři “skaláci”, 
jakými je dnes p.p. Luňák, 
p.p. Nováková a p.řed. Šafařík se 
zúčastnili všech kol Vavotu, a tak 
jsou již velmi vyčerpáni a rok od 
roku stárnou. Proto pohotově 
vymysleli nová pravidla a nasazují 
se až do finále. A tak vždy skončí 
na medailových pozicích. No, 
a jestli nevěříte, že mohli někdy 
profesoři vyhrát, tak si přečtěte 
reportáž z Vavotu z dob, kdy byli 
na vrcholu své sportovní kariéry.

V úterý 22. prosince se po vánočním 
koncertě konal mezitřídní boj 
s cílem porazit vykořisťovatele 
(profesory) s krycím názvem 
volejbalový turnaj. Nápad to byl 
bezesporu bezvadný, zábavné 
a originální zápasy měly snad jen 
dva nedostatky:
1. Rozloha tělocvičny, kde se hrály 
zápasy A-skupiny, totiž svými 
rozměry absolutně nevyhovuje 
volejbalu. Co se výšky týče, 
p. prof. Šafařík se tu musí téměř 
složit, nebo alespoň klečet. 
O šířce nemluvím, protože když 
je uvnitř pan školník Pechr, je tam 
téměř plno. Na kvalitnější hru je 
téměř nepoužitelná. Tělocvična na 
Vyšehradské naopak nedostatkem 
prostoru netrpí, ale teplota si tu 
zase nezadá s venkovní situací.
2. Rozlosování soutěže bylo 
poněkud nespravedlivé. Např. 

profesorský sbor byl nasazen 
přímo do semifinále, narozdíl 
od ostatních družstev, která 
musela odehrát tři zápasy, aby se 
probojovala mezi čtyři nejlepší. 
Ale vzhledem k tomu, že se 
letos koná první ročník tohoto 
“tradičního” turnaje, můžeme tyto 
nedokonalosti opomenout a těšit 
se na jejich dořešení v dalších 
ročnících soutěže.
A jak vlastně letošní turnaj 1992 
probíhal?
V úvodu se v tělocvičně střetla 
družstva spojených tercií pod 
vedením oddaného třídního prof. 
Kadlece a prváků. Následovalo 
měření sil mezi 3.B a 4.A. Zpočátku 
byla hra poměrně vyrovnaná, ale 
pak hráči 3.B doplatili na nízké 
stropy v místnosti a prohráli 
15:20...(Postupné vyřazování 
všech týmů pro zdlouhavost 
vynechám.)

...Nyní mohly začít zápasy mezi 
čtyřmi nejlepšími teamy. Nejprve 
se utkali profesoři s terciemi. 
Profesoři nastoupili ve slušivých 
oranžovo-žluto-zelených trikotech 
se samozřejmým sebevědomím. 
Zápas však byl neuvěřitelně 
vyrovnaný, mezi diváky 
vyvolával úžas, u profesorů 
obavy a hrůzu v očích. Studenti 
šokovali své profesory především 
přesnými přihrávkami a hbitostí 
a profesorům nezbývalo nic 
jiného než se zotavit z údivu 
a začít bodovat. Profesoři byli také 
mohutně povzbuzováni z tribuny, 
odkud jim kluci z 2.A vehementně 
fandili pokřiky: “Luňáci do toho! 
Martínci do toho! Šafíci do toho! 
Hej, hej, hej ...” Přesto se tercie 
staly pro ně tvrdým oříškem. 
Profesoři je značně převyšovali. 
Například boj o míč na saku 

mezi dvoumetrovým profesorem 
Šafaříkem a polovičním žákem 
Fischerem byl velmi zajímavý. 
A hádejte, kdo míč vybojoval? 
Nakonec přece jen zasáhla ruka 
osudu a profesorský team odešel 
jako vítěz...(Poté vyhraje 4.B 
postup a tím si zaslouží hrát ve 
finále s profesory.)

... Před třetí hodinou odpolední 
začalo finále. Obě družstva, 
profesoři a 4.B, se urputným 
bojem snažila vyluštit hádanku 
“Kdo s koho!” Profesoři ve své hře 
spoléhali na časté rozehrávky, 
které pak zpravidla zakončoval 
prof. Šafařík dělovými smeči. 
Sportovci ze 4.B odolávali nátlaku 
profesorského teamu perfektním 
příjmem a nevybratelným 
smečováním. Nakonec se 
v družstvu uvědomělých 
profesorů projevila zkušenost 
a přítomnost tří tělocvikářů 
a  cela neočekávaně získali první 
místo v letošním turnaji. Team 4.B 
dokázal, že dobře sehraná parta 
si dokáže poradit i s “vládnoucí” 
třídou. (Před maturitou navíc 
nechtěli riskovat vítězství.)
Nutno ještě dodat, že nikdo 
není dokonalý, a proto během 
zápasu docházelo na straně 
profesorů k určitým osobitým 
reakcím. P. prof. Šafaříka chvílemi 
chytal jistý druh hysterie, 
hraničící s diktátorskými sklony. 
A profesorka Nováková se při 
smeči Emana Mašína vždy raději 
schoulila, popřípadě schovala za 
nějakého spoluhráče, očekávajíc 
dělovou bombu made by Eman. 
Profesor Luňák si sem tam slovně 
ulevil, a to zcela nechemicky, 
jak nám oznámil nezávislý 
pozorovatel. Prof. Nováková 
oddechový čas po zápase trávila 
pohledem na vybojovaný ovocný 
kiwi dort, a kdyby se upřenými 
pohledy jedlo, tak by na ostatní 
zřejmě nezbyla ani prázdná 
krabice ...

(číslo 15, 1993)
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Intervijů 
aneb jak se změnili profesoři

V šestnáctém čísle se poprvé 
objevuje rubrika “Intervijů”. 
V jednotlivých číslech jsou 
postupně zpovídány zajímavé 
osobnosti, studenti a samozřejmě 
i naši profesoři. Mnoho z nich už 
na naší škole neučí, ale přesto se 
mi podařilo najít čtyři rozhovory. 
S prof. Markalousem, prof. 
Novákovou a dva s prof. Luňákem. 
Vypsali jsem si nejzajímavější 
otázky z rozhovorů a šli jsme 
s nimi opět otravovat naše 
proslavné profesory. 

První kladené otázky jsou 
z rozhovorů se Stanislavem 
Luňákem (číslo 16, 1993 a číslo 
23, 1996) 

Jste prý nadšený sportovní 
fanda. Kam chodíte nejraději? 
Tak nevím jestli nadšený, ale 
chodím občas na hokej.

Dnes nejraději chodím domů. 
S teplými bačkorami sedím 
u televize.

Jaký typ žen se Vám líbí? 
Co takhle Iveta Bartošová? 
Jednou jste o ní říkal, že je to 
prima holka. 
Líbí se mi typ žen, které umějí 
vařit, ale jestli umí vařit Iveta 
Bartošová, nevím.

Nyní vnímám ženy komplexně.

Díváte se na reklamy? Která 
je Vaše favoritka? 
Reklamy jsou mým duhým 
nejoblíbenějším pořadem a moje 
favoritka je Aquafresh, vem si co 
chceš.

Nedívám.

Nadržujete? 
Ne.

Každý správný učitel nenadržuje, 
ale každý jiný učitel nadržuje, ale 
já se snažím být správný učitel.

Máte své oblíbence? 
Ne.

Každý správný učitel nemá své 
oblíbence, ale každý jiný učitel 
má své oblíbence, ale já se 
snažím být správný učitel.

Tančíte rád? 
Jako každý správný chlap, ano.

Ano. Jak a co.

Zpíváte si ve sprše? Co? 
Samozřejmě, hitovky. 
Momentálně třeba “Aranka umí 
Hula-hou”.

Zpívám pouze ve vaně. Většinou 
nějakou píseň.

Čím jste chtěl být, když jste 
byl malý? 
Buď dirigentem nebo popelářem, 
protože nic nedělají, jen máchaj 
rukama nebo se vozí.

Buď dirigentem nebo popelářem.

Chodíte na schůzky včas? 
Ano, jako do školy.

Ano.

Necháváte spropitné? 
Ano, vysoké (úměrné mému 
platu).

Ano, i když nerad.

Co je podle vás nejdůležitější 
předmět? 
Matematika.

Fyzika a chemie. A není to kvůli 
tomu, že je vyučuji.

Umíte lyžovat? 
Neumím, jedu se to učit na lyžák 
s III.A a 1.C.

Umím tak na známku 2-3.

Kdy jste dostal první polibek? 
Stále čekám.

Už si nepamatuji.

Další série dotazů bude na 
p. prof. Markalouse, s nimž bylo 
Intervijů dělané v roce 1996 do 
jubilejního 25. čísla.

Věříte na horoskopy? 
Nikoli, to určitě ne.

Ne.

Jakou používáte holící pěnu? 
No, to jde mimo mě. Nějakou 
doma mám koupenou už asi dva 
roky v kelímku, ale jaká je, to 
opravdu nevím.

Tu nejlevnější.

Jakým heslem se v životě 
řídíte? 
Myslím, že žádným. Snažím 
se, abych nevadil ostatním 
a očekávám, že ostatní nebudou 
vadit mně.

Jestliže nemá něco cenu dělat, 
nemá cenu ani aby se to dělalo 
pořádně.

Kdy jste se rozhodl nenosit 
ponožky? 
To jsem se nerozhodl. Já je 
prostě nenosím v okamžiku, kdy 
je mi v ponožkách horko.

Když je mi horko.

Chtěl byste být slavný? 
A myslím, že ani ne. Musíte se 
pak chovat jinak, než se chováte.

Ne.

Co děláte, když vás někdo 
rozzuří? 
Jsem hodně vzteklý, sprostý 
a peru se.

Zuřím.

Jaký druh hudby máte rád? 
Dříve jsem poslouchal populární 
muziku, teď se mi líbí klasický 
jazz, nebo vážná hudba.

Druhy hudby nerozlišuji. Některá 
skladba se mi líbí, některá ne.

Posledních pár otázek jsme 
položili pí. prof. Novákové. 
Otázky byli inspirovány 
rozhovorem z 27. čísla z roku 
1997.

Co byste si dala do erbu? 
Asi kytaru.

No maják! To je přece jasný.

Čím byste byla, kdybyste 
nebyla učitelka? 
Takovou poklidnou novinářkou.

To bych byla scenáristkou. 
Určitě.

50/2008�0



��47/2007

Na úvodní stránce 20. čísla, které 
je mimochodem už celé psané 
na počítači, je článek nazvaný 
“K věci”. A opravdu se vyjadřuje 
k věci. Hlásá, co vše se studentům 
na gymnáziu nelíbí a co by chtěli 
změnit. Možná vám bude připadat, 
že některé návrhy na zlepšení 

platí i dnes (nebo až dodnes). Ale 
to už je údělem studentů - být 
nespokojený, dokud nebude před 
školou stát třeba ... bazén.

Jako každý rok se na naší škole 
mohli žáci vyjádřit k tomu, co 
si o škole myslí a co by si přáli 

změnit. Zde je stručný výpis těch 
nejzajímavějších návrhů a nápadů 
ze třídy sekundy A.
Mezi nejčastější přání patří: 
automat na nápoje nebo stánek 
s občerstvením, zvětšení šatny, 
popřípadě její nové vymalování, 
nebo se jednoduše vůbec 

Nespokojení studenti z roku 
1994

Školní úloha o krávě
Povídky, příběhy, fejetony - to 
vše patří do B-komplexu stejně 
neodmyslitelně jako tkanička do 
bot. Proto jsem se rozhodl zveřejnit 
zde jednu “Školní úlohu”, v které 
jsou opravdu krásné a složité 
myšlenky. Takový text je schopný 
zplodit opravdu jen špičkový 
student elitního přírodovědného 
gymnázia, který prošel čtyřletým 
učením zakončeným maturitou.

Kráva bydlí v chlévě. Je potažena 
hovězí kůží. Více krav tvoří kravín. 
Vzadu je kráva ukončena ocasem, 
na kterém visí štětka. Tímto 
zařízením odhání mouchy pryč, 
aby nespadly do mléka. V každém 
rohu svého těla má kráva nohu. 
Vpředu trčí hlava, kde se pletou 
narostlé rohy a kde je místo i pro 
tlamu. Kráva má zubů plnou 
hubu. Rohy potřebuje kráva na 

trkání a tlamou bučí, což člověk 
nemůže. Pod krávou visí mléko. 
Toto jest zařízeno na tahání. Když 
se za to tahá, vychází mléko ven. 
Mléko není nikdy všechno, protože 
kráva vyrábí vždy o něco více. Jak 
to dělá, to jsme se ještě neučili.

Malá kráva se jmenuje tele. Muž 
krávy je vůl. Je zrovna takový jako 
kráva, jenomže pod ním nevisí 
mléko. Proto se dříve vola, který 
je savec, používalo k orání, avšak 
chodil pomalu. Místo mnoha volů 
se dnes používá traktor. Volové 
jsou stále více poráženi. Vůl jest 
nadávka, žije z trávy, bramborů 
a pampelišek, proto nemá 
žloutenku. Když hřmí, stává se 
mléko kyselým. Kráva nepotřebuje 
velkou výživu. Co jednou sežere, 
to žere ještě vícekrát, protože 
přežvýká, ač nemá vůbec žádný 
hlad. Mléko z krávy je mastné, 
proto se spotřebuje na vodu pro 
školní děti a máslo. Když spadne 
chleba s máslem ze stolu, tak 
vždycky na namazanou stranu. 
Víc o krávě nevím. 

(číslo 16, 1993)

Už jste se někdy ocitla v 
situaci, že byste musela 
potrestat studenta za to, co 
jste sama dělávala. 
Skoro pořád.

No jejej. Co chvíli.

Jaký je váš nejoblíbenější 
film? 
Je jich několik a různých žánrů. 
Miluji třeba pohádku o Pretty 
Woman, ale zároveň mám ráda 
Pokání, a když jsem nervózní 

pustím si Vetřelce.

Láska nebeská.

Ve které době byste chtěla 
žít? 
Asi v renesanci, to bylo takové 
svobodomyslné období. Žila bych 
v Itálii a nebyla bych chudá.

V dnešní.

Co budete dělat v důchodu? 
V důchodu budu jenom 
číst, koukat se na televizi 
a rozmazlovat vnoučky.

Číst a dívat se na DVDčka.

Na co se vás lidé nejčastěji 
ptají? 
Nejčastěji se mě ptají členové 
rodiny, co bude k jídlu.

Jak se mam.
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Připadá vám, že skříňky na 
naší škole jsou malé, nepraktické 
a nepohodlné, že před nimi vzni-
kají tlačenice a že jejich využití 
jako úschovného prostoru pro 
boty, kabát i „tělocvik“ je neprak-
tické? Asi vás pak překvapí, že 
na naší škole v tomto směru bylo 
ještě hůř. Kdysi zde totiž byly 
šatny. Jejich vyměnění za skříň-
ky pak bylo v podstatě zásluhou 
studentské aktivity. O tom vypo-
vídá článek v B-komplexu č. 20 
(1994).

Každý den každý z vás slýchá-
vá: „Jauvajs, netlač se“, „Stojíš 
mi na noze!“, „Nejsem rohožka“ 
a podobně. Nepřipadá vám hroz-
né, že vás spolužák kope, protože 
prostě nemá, kam by došlápl? Že 
o pohodlném přezutí, nejlépe vse-
dě, se vám může leda tak zdát? Že 
na každého z vás připadá pouze 
několik dm2? Počítejte se mnou. 
Rozměry „velkých šaten“ čtvrťáků 
a dalších privilegovaných ročníků 
jsou 3,64 na 1,43 m, což znamená, 
že v průměru připadá na 30 žáků 
5,2m = 17 dm2 na žáka!!! A to 
ještě nemluvím o nás, o sekun-
dánech, kteří máme k dispozici 
šatnu ještě o polovinu menší.

A proč o tom vlastně píšu. Vše 
vzniklo z nevinné besedy s paní 
ředitelkou. Spokojeně sedím 
a poslouchám dotazy a odpovědi, 
když tu náhle jako blesk z čistého 
nebe padl dotaz, proč nejsou u nás 

ve škole skříňky, jako můžeme 
například vidět v seriálu Beverly 
Hills. Paní ředitelka se usmála 
a pak řekla, že máme málo mís-
ta. To mě neuspokojilo, ba právě 
naopak. Následujícího dne jsem 
pobíhal s kamarády po chodbách 
s metrem v ruce a proměřoval, 
uvažoval a počítal. Ve Zlatých 
stránkách jsme pak narazili na 
firmu, která šatní skříňky vyrábí, 
dokonce několik typů. Protože 
vím, jak je to ve školství s penězi, 
budeme skromní a spokojíme se 
se skříňkami polovičními, i tak 
totiž budeme mít na žáka neuvě-
řitelných 30 dm2.

To vše by samozřejmě předpo-
kládalo zrušení šaten a umístění 
našich skříněk podél zdí v příze-
mí, ale i ve sklepě. Ale proč ne? 
Vždyť chodba se na šířku zkrátí 
o pouhých 60 cm. Navíc skříňky, 
které se nevejdou po obvodu zdí, 
bychom mohli dát do učebny 11, 
vždyť tam se přece učit nebude!

Tímto bychom měli vyřešeno 
umístění skříněk, ale co finance? 
Vypočítali jsme, že bychom potře-
bovali zhruba 350 000 Kč. Kdyby 
se nám podařilo získat určitý 
obnos od různých sponzorů (tře-
ba formou dopisů, kde bychom 
popsali stav našich dosavadních 
šaten a připojili prosbu o přispění 
na skříňky), určitě by pomohla 
i škola a možná i nadace VIS UNI-
TA Gymnázia Botičská.

Takže vy všichni, kteří se chcete 

přezouvat a svlékat v důstojném 
prostředí, kteří chcete mít kam 
uložit své věci na tělocvik, kteří 
máte zájem udělat něco pro sebe, 
a tím pádem i svou školu, prosím, 
nenechte se odradit a připojte 
se k naší výzvě: KAŽDÝ SVOU 
SKŘÍŇKU. (číslo 20, 1994)

Tématu skříněk se pak věnuje 
i následující číslo B-komplexu, 
zde je toto téma nadneseno v roz-
hovoru s paní ředitelkou (Jitka 
Švestková):

Jak dopadla causa „SKŘÍŇKY“?
Šatny jsou hrozný, sama to 

říkám. Ty skříňky mi leží v hlavě, 
ale není to věc, na které by se dalo 
ušetřit. Postavení těch skříněk je 
záležitost na jedny prázdniny, ale 
nemáme výrobce a hlavně peníze. 
Museli bychom se pak obrátit na 
sdružení rodičů, ale nemůžeme 
nikoho nutit. Ono se to ale zlepší. 
(číslo 21, 1995)

Připomeňme, že v době, kdy 
vyšel tento rozhovor, bylo dokon-
čeno třetí patro a zrekonstruová-
ny sklepní prostory. Vůbec se pak 
škola výrazně měnila, plánovalo 
se patro určené pouze pro příro-
dovědné předměty s laboratořemi 
a podobně (2. patro), plánovala 
se výstavba nového sportovního 
areálu.

O zakoupení a rozestavění skří-
něk se dozvídáme až v čísle 28 ze 
září roku 1998.

Myslíte, že dnes máme malé 
skříňky?

nepřezouvat. Další jsou třeba 
častější vydávání B-komplexu, 
více exkurzí a lyžařských i jiných 
zájezdů, šatny pro chlapce na 
tělocvik, delší hodiny tělesné 
výchovy, možnost hraní na piano 
v době přestávek, hygieničtější 
WC se zámky, větší počet třídních 
hodin, posilovnu, každodenní 
vysílání školního rádia a lepší 
písničky, nové vybavení tělocvičny 
- hlavně fotbalové branky na 

hřiště a stůl na stolní tenis. Byl 
by i zájem o různé kroužky jako 
jsou: sportovní, malování grafiti, 
keramika, zoologie (chovat 
křečky, morčata a králíky třeba na 
školní zahradě). Někdo chce více 
hodin IVT, nebo aby byly počítače 
přístupné i o přestávce.
Objevilo se i několik nápadů, 
které připomínají spíš recesi. 
Třeba ohledně bazénu, někteří 
by rádi výtah a jeden návrh padl 

i na umělou sjezdovku s vlekem, 
atomové bunkry, obranu školy, 
bezpečnostní eskortu, atd ...
Vyskytla se i hesla jako: ”Deprimují 
mě mříže na oknech!”, “Mříže na 
oknech - FUJ!”, “Chceme bílé zdi!”, 
“Máme zájem o hezčí kuchařky!”, 
“Chceme více jídla (ne tu hmotu 
co nám dávají)!”, “Více černého 
humoru!”. Je vidět, že ten humor 
studenty ještě neopouští.
(číslo 20, 1994)
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Anketa
aneb jak se změní názor za 13 let
Ve 23. čísle z roku 1995 jsem 
našel tuto zajímavou anketu, a 
tak jsme šli za profesory, co nám 
na otázky kolem Vánoc odpoví 
dnes, po 13ti letech.

Anketa
1) Co pro vás znamenají 
Vánoce?
2) Co byste si přál pod 
stromeček?

Prof. Hrubá
1) Hrozně moc, no asi jako pro 
každého. Dárky, shánění dárků, 
pečení, koledy ...
Nejkrásnější svátky v roce.

2) Já už si toho tolik nepřeji, spíše 
si přeji sehnat to, co by to moje 
dítě chtělo. Já sama si přeju spíše, 
abychom byli zdraví a tak.
Pořádný nový velký anglický 

slovník.

Prof. Říha
1) Čas klidu.
Klid, žrádlo, pohoda, světlo.

2) Hezké knihy.
Dobrý tabák, dobré pití.

Prof. Janoušková
1) Nejhezčí část roku.
Klid, pohodu, cukroví, radost, 
shon, hodně všeho.

2) Pohodu.
Nové lyže.

Prof. Šafařík
1) Rodinný krb a hory 
s kamarády.
Vánoce mi až tak nevadí. To spíš 
mi vadí Silvestr. To se lidi pořád 
ožíraj.

2) Baterku a nafukovací kar-
imatku.
Elixír mládí. Být tak o 25 let 
mladší.

Pan Pechr, školník
Otázkám předcházelo: Ježíš Mar-
ia, co zas otravujete?
1) Spousta starostí, nic víc. Já 
bych Vánoce zrušil.
Nic!

2) Horské kolo.
No, nic!!!

Prof. Nováková
1) Aspoň tři kila navíc.
Nemám je ráda.

2) Nové lyže.
14 dní v Karibském moři.

Ve 23. čísle se také dovídáme, 
co budou profesoři pít na Silves-
tra 1995. A myslím, že žádná 
z odpovědí není překvapivá.

Co budete pít na Silvestra?

Jitka Švestková: Nejspíš slivo-
vici.

Marie Malá: Bloody Mary.

Olga Vodenková: Nejspíš 

nějakou vodenku.

Pavla Cmuntová: U mě to vy-
hrajou rychlé čmunty.

Evžen Markalous: Za marku si 
něco lousknu.

Standa Luňák: Možná koňák.

Blanka Hrubá: Dám si něco 
jemného, třeba režnou.

Renata Včelaříková: Dávám 
přednost medovině.

Alena Šmejkalová: Ráda si 
pošmejknu na čemkoliv.

Helena Vrbová: Pozvu přátele 
Millera a Thurgaua na bílé víno.

Helena Pospíšilová: Dám si 
nový nápoj Hurry up.

(číslo 23, 1995)

Silvestrovské přípitky

Víte, že jsme měli vlastní 
jídelnu?

Málo známou skutečností je, 
že naše škola měla kdysi svou 
vlastní školní jídelnu. Ta sídlila ve 
Vyšehradské ulici č. 7, kde dnes 
funguje starožitnictví a bazar. 
O jejím zániku se můžeme dočíst 
v jubilejním 25. čísle z roku 1996.

Podle rozhodnutí školského úřadu 
byla ke dni 31. srpna 1996 zrušena 
naše školní jídelna. Jak jistě víte, 
od začátku tohoto roku chodíme 
do jídelny v Podskalské ulici.
Proč ale tam, když školní jídelna ZŠ 
Botičská je mnohem blíž? A proč 
nový majitel domu ve Vyšehradské 
ulici 7 jídelnu zrušil? Tato „proč“ 

nás napadají pokaždé, když jdeme 
na oběd, a tak jsme se rozhodly 
dozvědět se o celé záležitosti víc. 
Kde ale najít odpovědi na naše 
otázky?
Úplně nejdřív se vydáváme do 
ředitelny s nadějí, že by tam snad 
mohli něco vědět. Téměř okamžitě 
se nás ujala paní ředitelka. 
Z našeho rozhovoru vyplynulo pár 
důležitých poznatků:

školní jídelna nikdy nepatřila 
naší škole
školní jídelna je pro nového 
majitele nejspíše prodělečnou 
záležitostí

Byly nám také sděleny dva 

•

•

důvody, proč nechodíme do jídelny 
základky, ale na střední hotelovou 
školu, a ještě jsme dostali kopie 
dvou dokumentů, z nichž se dalo 
též mnoho vyčíst. A jaké důvody 
to hovořily pro vzdálenější jídelnu? 
Prvním důvodem je to, že jídelna 
ZŠ je pouze výdejnou již hotového 
a přivezeného jídla, zatímco ve 
SHŠ se jídlo vaří. A navíc – jsme 
střední škola, a proto chodíme 
do jídelny, kde se vaří podle 
stanovovacích norem pro starší 
žáky. Druhým, poněkud zvláštním 
důvodem je to, že jídelna, kam 
chodíme teď, není o nic dál, než 
ta stará.
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Jak už bylo jednou zmíněno, 
soutěž o nejkrásnějšího profesora 
a profesorku se již párkrát 
objevila. Stejně tak v čísle 27. 
Uvádím zde pouze výsledky, které 
jsou velice zajímavé a svědčí 
o tom, že buď někteří  profesoři 
stárnou závratnou rychlostí a je to 
na nich vidět, nebo na školu přišli 
nový profesoři, kteří svojí krásou 

zastínili ty nejlepší z let 1993.

Profesorky
2.-3. Pavla Cmuntová (24 hlasů)
4.-5. Ladislava Matznerová (20)
8. Alena Šmejkalová (13)
9. Helena Vrbová (11)

Profesoři
2. Stanislav Luňák (46 hlasů)

3. Petr Hlavsa (45)
5.-6. Evžen Markalous (20)
7. Václav Říha (13)
8.-9. Ivan Šafařík (3)
10. Jiří Pechr (2)

(číslo 27, 1997)

Miss a Missák 1997

Jak jsme tak seděly a dělaly si 
poznámky z rozhovoru, byly jsme 
vyvedeny z omylu, že se škola 
proti tomuto opatření nebránila 
ještě dřív, než jsme do něho 
byly uvedeny chodem našich 
myšlenek.
„Asi hodinu jsem bojovala pro 
zachování stavu, ale oni rozhodli 
o zrušení k 1. září,“ řekla paní 
ředitelka a dodala: „Já musím 
pouze zajistit dětem stravování, 
do tohohle nemohu zasahovat, 
není to v mé kompetenci.“
Od paní ředitelky jsme se 
dozvěděly asi maximum. Vydaly 
jsme se tedy po stopách nynějšího 
majitele nemovitosti, v níž se kdysi 
naše jídelna nalézala. Kde ho ale 
najít, to nám bylo záhadou. Snad 
budou něco vědět nájemníci.
Pomalu a opatrně vstupujeme 
do domu ve Vyšehradské 7 
a rozhlížíme se. Pak s heslem 
„hlavně nenápadně“ stoupáme po 
schodech do prvního patra.
První, koho jsme se zeptaly, byla 
mladá paní Míša. Jméno majitele 
nám ale neřekla. Druhý a poslední, 

koho jsme se tázaly, nám sdělil 
kýženou informaci: „Koupil to ten, 
co má dole ten bazar.“ Víc jsme ani 
vědět nepotřebovaly. Co nejtišeji 
jsme vyběhly ven. 
S menšími obavami překračujeme 
práh bazaru s elektronikou. 
Rozhlížíme se a tak trochu váháme. 
Nakonec ale přistupujeme k pultu, 
u něhož stojí poměrně mladý muž 
v červené kombinéze, který si nás 
pobaveně a se zájmem prohlíží. 
Způsobem, jenž by se dal 
přirovnat k tápání v mlze 
v neznámém terénu, začínáme 
vysvětlovat, co vlastně chceme. 
Mladík pokyvuje hlavou, šklebí se 
a otáčí na druhého, který právě 
přišel, s otázkou,  zda neví, kde se 
nalézá majitel. Poněkud trapné je 
zjištění, že se na výskyt majitele 
ptal přímo jeho samotného.
V konverzaci tedy pokračujeme 
s majitelem. Mluví s námi sice 
jako s dětmi, ale slušně. Po delší 
konverzaci se nám konečně 
dostává odpovědi na otázku, co 
bude s naší jídelnou dál. „Tady bude 
další krám,“ řekl doslovně majitel 

a zánik jídelny ještě osvětlil tím, že 
byla vytížena jen na 50%, a navíc 
nebyla povolena hygienikem. 
Prostě nebylo co dodat.
Vrátily jsme se tedy k písemným 
pramenům. Z nich se také mezi 
jiným dalo vyčíst, že obavy, které 
mělo vedení našeho gymnázia 
mezi námi jako hosty a domácími 
z Podskalské byly shledány jako 
bezpředmětné – není se prý 
čeho obávat. Ano, to je pravda, 
konflikty zatím nenastaly. Jen 
pokud náhodou kolem „domácích“ 
procházíme, jsme označováni za 
mateřskou školku, mrňata a tak 
podobně. Oni si totiž zjevně myslí, 
že jsou něco víc a taky starší. Ale 
nejsou ti nejmladší z nich náhodou 
naši vrstevníci?
Pokud toto celé shrneme do jedné 
krátké věty, dozvíme se, že vlastní 
jídelnu mít jen tak nebudeme 
a chodit na jídlo někam blíž asi 
také ne.
No, snad vám to nevadí, my už si 
začínáme zvykat. 

(číslo 25, 1996)
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Nevím, jestli sem tento článek 
úplně patří, ale rozhodně mi 
připadal docela zajímavý. Každý 
dnes ví, že u nás na gymnáziu 
se dost kouří, ale že je kouření 
na Botiči “tradicí”, by řekl už asi 
jen málokdo. Nejdříve jsem chtěl 
udělat statistiku, abychom věděli, 
jak jsme na tom dnes, a měli 
jsme s čím srovnávat, ale když 
jsem přemýšlel, jaké by mohly být 
výsledky, raději jsem od tohoto 
nápadu odstoupil. Tedy posuďte 
sami, jestli je naše generace víc 
“in” nebo “out”?

Dnešním celosvětovým trendem 
je žít zdravě. Cpou nám to do 
hlavy v médiích, na billboardech, 

ve škole i v zaměstnání nebo 
třeba na obalech toaletního 
papíru. Zkrátka, kdo nemá ideální 
míry a nesnídá ovesné vločky 
s odtučněným mlékem, je podle 
současné terminologie “out”. No 
a my samozřejmě oblékneme 
teplákové soupravy, vykouzlíme 
úsměv z reklamy na Colgate 

a vyběhneme do ulic předstírat, 
že na tom nejsme ještě tak 
špatně, jak to vypadá. Moderní 
je také nekouřit, ale naproti tomu 
se na pultech obchodů objevily 
spousty nových druhů cigaret. 
Jistě, na každé krabičce najdeme 
upozornění, že tohle bychom tedy 
doopravdy dělat neměli, protože 
to samozřejmě škodí našemu 
zdraví. Ale chtěla bych se zeptat: 
Viděli jste snad už člověka, který 
by si koupil balíček cigaret, přečetl 
si toto varování a s hrůzou vyhodil 
krabičku do nejbližšího koše? Můj 
soukromý odhad je, že takové 
štěstí neměl nikdo z vás. Ale proč 
se tedy tato vyhlášení vůbec píší? 
Jen tak, aby bylo vidět, že to 

opravdu není všem lidem jedno? 
Vymýšlejí se různá opatření pro 
kuřáky, zákazy, vyhrazená místa, 
ale zkuste se podívat na tabulku. 
My jako vyvíjející se lidé, kteří 
ještě nemají pevně dané hodnoty, 
bychom všem módním vlnám 
měli být nejvíc otevření, a přesto 
téměř každý čtvrtý z průměrně 

patnáctiletých studentů u nás 
na škole kouří. Dokonce máme 
i veřejnou kuřárnu, poměrně 
sarkasticky nazvanou Olymp, tedy 
místo bohů. Že bychom tedy byli 
nějaký stát ve státě, uzavřená 
společnost s vlastní hierarchií?
Ne, já určitě nechci někoho odsoudit 
nebo hodnotit. Sama se řadím do 
té zaostalejší menšiny, která si 
cigaretu ráda zapálí, a přestože 
kouřím více než rok, troufám si 
tvrdit, že závislá nejsem. Přestala 
bych, kdyby byl nějaký důvod. 
Ale já bohužel žádný nevidím. 
Lidi okolo mě také kouří (včetně 
rodičů a třídního profesora), doma 
o tom nikdo neví, z nemocí strach 
nemám a abstinenční příznaky 

taky nepociťuji. Snad jediný 
možný důvod, proč přestat kouřit, 
je, že to leze do peněz, ale tenhle 
problém mi vždy někdo z mých 
přátel pomůže vyřešit. No a co vy? 
Zapálíte si?

(číslo 29, 1997)

Zapálíte si?

Šokující zprávy z Botiče
Šokující zprávy z Botiče patří k jed-
né z nejstarších a nejoblíbenějších 
rubrik. Poprvé byla tato rubrika 
zařazena do 29. čísla v roce 1997, 
tedy před 11 lety, a jak jistě víte, 
ani v posledním čísle nechyběla. 
Zajímavé je, že v prvních číslech 
měla podobu více krátkých “bul-
várních” zpráv, kdežto nyní je 
zastoupena většinou jednou delší, 
ale stejně “bulvární” zprávou. 
Zde vám přinášíme několik 
nejzajímavějších “šokujících 
zpráv” z minulosti.

Incident ve sborovně: Po di-
voké diskusi na pedagogické 
radě došlo k roztržce mezi dvěma 
nejmenovanými profesorkami. 
První z nich poté vyzvala všechny 
přítomné, aby opustili místnost. 
Následně se ze sborovny ozývaly 
jen skřeky a úpění. Zanedlouho se 
vypotácela poražená profesorka 
s roztrhanou blůzkou. Vítězkyně 
pro BTK uvedla: „Když odcházela, 

byla tááákhle Malá. A to jsem ani 
nebyla Hrubá.“ (číslo 30, 1998)

Výbušná povaha: Paní ředitelka 
Švestková se z obavy nižšího platu 
rozhodla setrvat ve své funkci 
ředitele. Poté, co její opětovnou 
kandidaturu nikdo nepodpořil (až 
na školníka, kterému to bylo jed-
no) se rozhodla nevzdat se pro nic 
za nic. Ještě téhož dne se opásala 
dvěma kilogramy trhaviny Semtex 
a přivázala se k luxusní záchodové 
míse ve třetím patře se slovy: 
„Ještě se uvidí, kdo z nás poletí.“ 
Doporučujeme všem studentům, 
aby paní ředitelku raději nepro-
vokovali a zdržovali se v nižších 
patrech. (číslo 30, 1998)

Mc Donald`s vás vítá: Také 
se vám sbíhají sliny na šťavnatý 
hamburger nebo propečené 
hranolky? Pak vězte, že nejste 
sami. Podařilo se nám totiž zjistit, 
že firma Mc Donald`s v naší škole 

zahájila aktivní intervenci do chutí 
našich studentů. Vedení naší školy 
bylo totiž tajnými spojkami výše 
zmíněné firmy (některé zlé jazyky 
tvrdí, že jde o student(k)y našich 
maturitních ročníků) zmanipu-
lováno a v hypnotickém spánku 
jim byl vsugerován pocit nutnosti 
změnit fádnost školního rozh-
lasu. Už vám svítá? Ano je to tak. 
Ubohý prof. Luňák byl přinucen, 
aby do vysílání školního rozhlasu 
umístil gong. Většina nadanějších 
studentů již jistě pochopila, že 
jde o prachsprostou a zákonem 
zakázanou podprahovou reklamu. 
Vy si jen tak sedíte a náhle gong. 
V návalu radosti, že se někdo om-
louvá za narušení hodiny, si ani 
neuvědomíte, že se vám začínají 
sbíhat sliny, a vy cítíte nutkavou 
potřebu jít do míst, kde je príma. 
Na základě frekvenčního rozboru 
a oscilačních nesrovnalostí zvuko-
vé vlny gongu se nám za pomoci 
experta (děkujeme tímto Tatran-

třídy I. A+B II. A+B III. A+B IV. A+B V. A+B 1. C+D 3.C Celkem
počet studentů 61 63 62 63 60 63 31 403
z toho kuřáků 3 19 11 17 14 13 22 99
v procentech 5% 30% 18% 27% 23% 21% 71% 25%
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skému národnímu parku) podařilo 
dokázat naši domněnku. V gongu, 
který nám zmanipulovaný profe-
sor Luňák pouští 2krát z vysílání, 
je totiž zakódována zpráva: „Mc 
Donald`s vás vítá, jezte ham-
burgery, zejména pak u Anděla 
nebo na Václaváku.“ Přední český 
odborník na obor podprahové 
reklamy a drogových závislostí 
P.C. k tomu uvádí: „Jediné, co 
vám, mí ubozí studenti, mohu 
doporučit, je, abyste si v kritick-
ých momentech stále opakovali 
jednu slabiku, vhodné je například 
neustálé opakování slabiky NA. 
Vyzýváme vás tedy, abyste se 
nepoddávali chutím a navzdory 
I. P. Pavlovovi i proti všem uhájili 
své vlastní názory. Volám tedy 
všechny Čechy, aby ihned po 
přečtení této šokující zprávy přišli 
pomoci bránit naše studentské 
zájmy před dveře školního rozh-
lasu. (číslo 31, 1998)

Stavební firma Viagra plánuje 
na naší škole přistavit další pa-
tro. Naše agentura zaslechla ro-
zmluvu jednoho nejmenovaného 
profesora se stavbyvedoucím: 
„Nebojte, ono se to postaví, ono 
to stát bude.“ Jenom doufáme, 
že počáteční nadšení brzo 
nevyměkne. (číslo 31, 1998)

Moucha. Už víme, proč studenti 
při hodinách ZSV usínají. Na škole 
se již delší dobu vyskytuje nepál-
ská moucha Ma-Tze-Tze. (číslo 31, 
1998)

Jesle na GB. Naše agen-
tura přináší radostnou zprávu 
především studentkám vyšších 
ročníků. Konec antikoncepce je 
na dohled. S klidným svědomím 
se již dnes držte hesla: Nevaž 
se, odvaž se. Nyní si můžete 
bezstarostně užívat studentského 
života naprosto se vším, co k tomu 
patří. Náš ústav vám v dohledné 

době s nejvyšší pravděpodobností 
poskytne zdarma nadstandardní 
službu, již nenabízí zatím žádná 
jiná škola podobného zaměření. 
O vaše malé potomky se nyní 
postará profesor Svoboda, který 
nedávno dostal při jedné z hodin 
tělesné výchovy jesle. (číslo 35, 
2000)

Jedna rovná se dvěma?!? Co 
jsme ještě nedávno nevěděli 
o profesorce Balatkové (Kotrčové) 
je skutečnost, že při seminářích 
matematiky vlastně hlásá zásady 
komunismu! Je totiž pro naprostou 
rovnost všech čísel. Jako důkaz 
nám předložila několik rovnic, 
v nichž podle zneužila neek-
vivalentních úprav kvadratických 
rovnic, za které by nás v nižším 
ročníku trestala pětkou. Skrývané 
dělení nulou jí však neprošlo ani 
u tak špatných matematiků, jako 
jsem já. Po odhalení byla nucena 
s hanbou opustit třídu, v nedale-
kém kabinetě se pak po zbytek 
hodiny ozývalo: „Učit se, učit se, 
učit se, já jim dám.“ Tuto zprávu 
zakončuji otázkou: troufne si 
profesorka Balatková znovu? 
Nevíme, a proto si na ni dávejte 
pozor. (číslo 35, 2000)

Zázračná mast. Jeden z našich 
profesorů se rozhodl přivydělat si 
ke svému ubohému učitelskému 
platu a vyvinul zázračnou mast, 
která zabraňuje padání vlasů 
a podporuje jejich růst. Lék 
prošel testy České lékařské ko-

mory, která se shodla na tom, že 
je to velmi účinný lék. Potvrdila 
však názor, který vyslovil i náš 
vyučující, že plešatým lidem již 
zpět vlasovou pokrývku nevrátí. 
Nový lék s názvem STANDOX by 
se měl v obchodech objevit kon-
cem ledna příštího roku. (číslo 35, 
2000)

Revoluční objev! Před nedávnem 
se nám dostala do ruky revoluční 
evoluční biologická studie, která 
rozšiřuje současná oddělení 
mnohobuněčných organismů 
(Diblastica, Triblastica) o nové 
oddělení Tetrablastica. Můžeme 
být právem hrdí, že jediný re-
centní zástupce tohoto oddělení 
se vyskytuje na našem gymnáziu. 
Tetrablastica se vyznačují čtvrtým 
zárodečním listem – mozkoder-
mem, který vzniká nadměrnou 
reprodukcí buněk nervové sous-
tavy již od stadia neuruly. Jedinci 
s tímto zárodečním listem mají 
výjimečnou schopnost uchovat 
několikanásobně větší množství 
informací než běžní smrtelníci. 
Jenom ty koncovci pořád dělají 
problémy. (číslo 36, 2001)

Chudák pan zástupce. Finanční 
situace ve školství je již tak 
špatná, že někteří profesoři 
potřebují více zaměstnání na to, 
aby se uživili. Například zástupce 
ředitele našeho ústavu začal pra-
covat pro modelingovou agenturu 
l´Oreàl Paříš. Podařilo se nám 
zajistit utajovanou fotografii, na 
které profesor Luňák předvádí 
novou kolekci Professorus Style®. 
Redakce B-komplexu nyní začíná 
s charitativní sbírkou, aby se tak 
vynikající chemik mohl vyhnout 
tak potupnému povolání. (číslo 
37, 2001)

Třídnice duchovním majetkem 
třídy: Začínají se množit zvěsti 
o tom, jak někteří naši profesoři 
zacházejí s třídnicemi. Nedávno 
dorazila do redakce B-komplexu 
vskutku alarmující zpráva. Doz-
vídáme se, že jistí kantoři neurvale 
používají třídních knih k vylepšení 
svých demonstračních pokusů, či 
jimi maskují pokusy nezdařené. Při 
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Návštěva takto významné osoby 
byla pro naši školu velmi význam-
ná, protože pan prezident si jistě 
nedokáže udělat čas na prohléd-
nutí každé školy.

Dne 13. 12. 2004 byla naše škola 
poctěna velice významnou náv-
štěvou – prezidentským párem. 
Václav Klaus s chotí Livií měli toho 
dne na programu krátký pobyt 
v městské části, kde se nachází 
i naše škola, v Praze 2.
Již po půl druhé byla slavnostně 
upravena učebna č. 38, kde měl 
bývalý poslanec, ministr financí, 
premiér vlády a předseda PS ČR 
v jedné osobě odpovídat na dota-
zy nás studentů. Návštěva byla 
sice ohlášena na druhou hodinu, 
ale dorazila až kolem čtvrt na 
tři. Václava Klause a první dámu 
doprovázel mj. starosta MČ Praha 

2 s manželkou a několik obecních 
zastupitelů. Nechyběli samozřej-
mě ani fotografové a jiní novináři. 
Moment příchodu významného 
státníka jsme poznali právě podle 
namodralých blesků fotoaparátů.
Pan ředitel Šafařík nejprve dele-
gaci přivítal; vtipně překonal roz-
paky, když řekl ,,…opravdu, ale 
opravdu to nemáme připravené,‘‘ 
a vyzval studenty, aby se pana 
prezidenta ptali.
Pro některé z nás možná byl 
novinkou fakt, že Václav Klaus na 
Praze 2 vyrůstal, chodil na teh-
dejší jedenáctiletku v Londýnské 
ulici, trénoval basketbal na Vyše-
hradě (obeznámil své posluchače 
s tím, že si chodil odpočinout po 
některých trénincích do jedné 
nedaleké hospody), a dokonce byl 
na Novoměstské radnici oddán.
Některé otázky se samozřejmě 

týkaly politiky, ať už šlo o Evrop-
skou unii či KSČM. Zajímavý 
dotaz položila paní Klausové paní 
profesorka Nováková, která se 
zeptala, jak je na tom naše hla-
va státu s pořádkem; někdejší 
předseda ODS je podle své ženy 
velice pořádkumilovný, jediné, co 
jí vadí, je, že se mu občas kupí na 
stole hromady knih a papírů.
Na závěr nás pan prezident pou-
čil, abychom se pořádně ,,učili, 
učili a učili!‘‘…
Tato, pro naši školu jistě význam-
ná, událost se, alespoň z našeho 
studentského pohledu, obešla bez 
jakýchkoli organizačních i jiných 
potíží, některé zřejmě obohatila 
a jistě šlo o jedinečný zážitek – ne 
každý den má ,,obyčejný člověk‘‘ 
možnost setkat se s prezidentem 
a klást mu různorodé dotazy. 
(číslo 41, 2004)

Návštěva prezidenta 
republiky

Při dalším listování hromadou 
B-komplexů jsem narazil na 35. 
číslo, které není už tak nostalgic-
ké jako čísla předchozí (jelikož 
je z roku 2000), ale přesto mě 
tu zaujala zajímavá zpráva - ve 
škole jsme měli malou student-
skou kavárnu. Třeba tento článek 
někoho z Vás inspiruje a půjdete 
ve šlépějích sexty A a B.

V tomto školním roce byla v sute-
rénu rozšířena klubovna. Z míst-
nosti s pingpongovým stolem 
můžete vejít do krásně zařízené 

kavárny. Jsou tu stolečky s žid-
ličkami pro příjemné posezení, 
u baru si můžete koupit něco 
k pití a k tomu všemu vám hraje 
hudba.
Celá místnost je vyzdobe-
na výtvarnými pracemi našich 
studentů. Kavárna se jmenuje 
Velbloudí příběh aneb nástrahy 
velkoměsta a vytvořili ji studenti 
ze sexty A a B. Ti se také starají 
o obsluhu v “otevírací době”. Toto 
okouzlující místo můžete navští-
vit o velké přestávce a potom po 
sedmé vyučovací hodině během 

celého odpoledne. Myslím si, že si 
tu každý rád odpočine a popovídá 
s přáteli. Kdybyste chtěli v kavár-
ně uspořádat nějakou akci (třeba 
sraz bývalých studentů, autorská 
čtení atd.), stačí se domluvit na 
termínu. V budoucnu by mohl být 
ping-pong přesunut do studov-
ny, takže by se kavárna rozšířila 
o další místnost.
Pokud budete mít nějaké návr-
hy či připomínky, obraťte se na 
pí. prof. Matznerovou. Přeji vám, 
aby se vám v nové kavárně líbilo.
(číslo 35, 2000)

Školní kavárna

této příležitosti jsme si vzpomněli, 
že rovněž v naší třídě dnes velmi 
vysoce postavený profesor použil 
třídnice nejméně dvakrát. „A nyní 
svým mocným dechem sfouknu 
plamen acetonu,“ zvolal, leč 
kýženého výsledku nedosáhl, 
a proto se nenápadně pokusil 
uhasit hořící látku inkriminovanou 
třídnicí. V jiném případě omylem 
polil otevřenou třídní knihu jistou 
kyselinou. Jal se ji tedy omývat 
tekoucí vodou a k vysušení jejích 
zvlhlých listů využil ventilátor 
zapnutého zpětného projektoru. 
Domnívám se, že třídní kniha 
je nejen majetkem ústavu, ale 
též duchovním majetkem třídy, 
neboť v tomto dokumentu jsou 
uchovávány všechny doložitelné 
prohřešky studentů. S třídními 

knihami bylo odjakživa nakládáno 
tak, že za jejich ztrátu či poškození 
plně zodpovídali studenti. V tomto 
případě by nám kantoři nemuseli 
jít příkladem. (číslo 37, 2001)

Továrna na alkohol: Před 
nedávnem se BTK donesla velmi 
zajímavá informace. Profesorka 
Eva B. se snaží konkurovat na 
protilehlém břehu stojící továrně 
Staropramenu výrobou alkoholu. 
Nemělo by se však jednat o český 
národní nápoj, nýbrž o jiný, taktéž 
velmi oblíbený destilát – RUM. 
Ten by se zde měl vyrábět zcela 
unikátní rumkofeinovou meto-
dou, kdy se do zcela obyčejného 
(neslazeného) kafe pouští proud 
a vzniká RUM. Zmíněná profesor-

ka si přála udržet vše v tajnosti, 
a proto zkusila podplatit zpra-
vodaje BTK rumem. Poté, co byl 
obsah lahve vypit a zpravoda-
jové stále nebyli uplaceni, zkusila 
je přesvědčit pomocí „svého“ 
RUMu. Leč něco nebylo v pořádku 
s proudem dodávaným do kafe. 
Zástrčka totiž nebyla v šuplíku … 
Pardon, v zásuvce. BTK se rovněž 
podařilo odhalit identitu vrchní 
ochutnavačky. Je jí profesorka 
Vlasta S. Zmíněná není v této 
funkci náhodně. Její stále brunát-
ná barva obličeje totiž výborně 
maskuje časté „ochutnávky“ 
většího či menšího množství ne-
lihuprostých tekutin.
(číslo 38, 2002)
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Odposlechnuto, I mistr tesař ..., 
Přeřeky, Přebrepty, Překecy, 
Brrepty, Vtipný koutek, Slovní 
hrátky, Naši profesoři. Ano, to 
všechno jsou synonyma ohlašující, 
že si právě začínáte číst s jisto-
tou tu nejoblíbenější část B-kom-
plexu. Někteří se i přiznali, že si 
B-komplex kupují pouze kvůli této 
rubrice. Je to snad jediná rubri-
ka, která je v časopise od jejího 
založení a nechybí téměř v žádném 
čísle. Není divu, když máme na 
gymnáziu tak vtipné profesory, je 
stále čím zaplnitelná. Proto vám 
jubilejní 50. číslo přináší exkluz-
ivní výběr těch nejlepších hlášek 
za posledních 20 let.

Šafařík: Vy byste nejraději viděli 
celej profesorskej sbor studenej.

Švestková: Až na to, že máš ten 
graf křivě a má to vypadat takhle, 
je to úplně špatně.

Šafařík: Tahle třída opravdu 
připomíná lepší celu.

Nováková: Tak si napište 
trilogii Marie Pujmanové: Život 
na křižovatce, Lidé proti sm-
rti, Hra s ohněm...tedy Židé na 
křižovatce...promiňte...Lidé na 
křižovatce, Život proti smrti, Hra 
s ohněm. Konečně správně.

Hájková: Vemte si nyní své 
svatební košile.

Luňák: Smažte tabuli tím poly-
urethanem, tak my chemici 
nazýváme houbu.

Luňák: Existuje také názvosloví 
opisem, což neznamená, že 
opisujeme od souseda, no to byl 
trapnej vtip...

Luňák: No a že vzniká acetylkoen-
zym, je prostě super! Ha, ha, jsem 
rád, že chemie je tak humorná 
věda. 

Nováková: Já vím, že jste rádi, 
že tady příští týden nebudu, že 
jenom děláte, jako že nejste.

Rezková: Kolik stojí dvoukoru-
nová známka?

Cmuntová: Tamten zadek se mi 
ještě ukáže! (myšlena zadní část 
třídy)

Hrubá: Já jsem fakt individuum 
neschopné samostatného života.

Luňák: S oxidy dusíku jsou dobrý 
fóry. 

Nováková (při tělocviku): Zase 
jsi měla v tom hlášení gramat-
ickou chybu.

Cmuntová: Někteří muži jsou 
méně citliví, někteří více citliví, 
ale v průměru jsou splachovací.

Luňák (při bloumání nad otáz-
kou, zda měl J. S. Bach 20 
dětí): No, 20? Ne. To by nešlo. 
Vlastně šlo... Ale to by byl velkej 
borec.. a to bych o něm musel 
něco slyšet.

Hrubá: Ve čtvrtek nebudu dávat 
známky zadarmo. Student: A za 
kolik teda?

Cmuntová: Když něčemu nero-
zumím, tak si neťukám na čelo, 
ale zeptám se.

Včelaříková: Uvolnit se můžete 
celkem jeden rok týdně.

Cmuntová: Ve čtvrtém ročníku 
piškvorky? No, chlapci!

Šmejkalová: Co bude grafem 
této přímky?

Luňák: Bude se ta konstanta 
zmenšovat, a nebo snižovat?

Luňák: Užití vody. Například 
v chemickém průmyslu pro 
umývající se zaměstnance.

Balatková: Zhasněte okna.

Nováková: Májovci se jmenovali 
podle almanachu Mach.

Šmejkalová: Kdo nemá úkol, tak 
ať se aspoň tváří trapně.

Markalous: Když máš v puse 
tmu, tak nedejcháš.

Hájková: Napište je pod sebe do 
řádku.

Hlavsa: Kdyby lidi rostli do 
nekonečna, tak by byla větší 
kriminalita, protože by vykradli 
i vyšší patra.

Luňák: To je mi šuma fuma.

Šmejkalová: Eva ještě nedora-
zila k tabuli a už se projevuje na 
pět.

Vodenková: Kdo z vás nemá 
latinu? Co ty, proč se nehlásíš? 

To nejlepší za 20 let
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Student: Já nevím, o čem se 
hlasuje.

Halamová: Jaký, údajně 
nepřekonaný a nejlepší, skladatel 
to jest? Student: Jackson!

Šmejkalová: Libore, ty máš hle-
dat houbu, když si s ní házel. 

Nováková: A pak se políbíte pod 
chmelím! Studentka: Chmelím? 
Šíma: No, tak se tomu říká ve 
Španělsku, viď, Danko?

Luňák: Krať, co se dá. Student: 
Já nekradu!

Student: A je po ptákách. Luňák: 
No, dovolte!

Hlavsa: Hele, tahle barva, ééé... 
Student: Filajová. Hlavsa: Jó, 
filajová - to je nějaký divný, né?

Hlavsa: Máme 13 páro žebro. No, 
nejsem češtin.

Šmejkalová: Vyhoďte všichni 
žvejkačky! Je vás sedum! Stu-
dent: Sedum statečných...

Šmejkalová: Gábino, ty si klidně 
vezmeš z mého stolu to, co jsem 
ti sebrala? Gábina: Klidně ne, já 
jsem se bála.

Student: A když lidi chtěj volit, 
ale nemůžou se hejbat, tak jak si 
zavolí? Matznerová: Tak to jim 
domů rovnou přinesou urnu.

Hlavsa: Nejvyspělejším územím 
Číny je King Kong, pardon, Hong 
Kong.

Čambal: Chobotnice je velmi 
inteligentní, mohla by s náma 
chodit i do školy.

Luňák: Všichni tady na škole 
máme ptáky. Já mám ptáka, 
pan profesor Markalous má taky 
ptáka.

Matznerová: Franz Josef... teda 
Josef II. No, Pepík jako Pepík.

Ševčíková: Zadek, ztište to! 

Nováková: Pan Kopfrkingel je 
zaměstnancem jednoho pražského 
gymnázia, promiňte, krematoria

Včelaříková: Neumím posky-
tovat první pomoc v případě, že 
někdo spolkne tužku.

Hlistová (o připravování 
mrtvol k mumifikaci): Jdete 
teď na oběd? Jo? Tak se do toho 
pustíme...

Ševčík: Na tom obrázku, kde 
máte koloběh dusíku, tak tam 
máte i nějakou srnku. No, 
a ta srnečka...no...přejede jí 
autíčko...

Ševčík (při písemné práci): 
Skupina B dostane, teda nedos-
tane, prosím vás, ale napište si, 
kapavku.

Šmejkalová: Prosím vás, dnes 
máme jubilejní 40. hodinu 
matematiky. Přece nepůjdeme na 
Vavot?

Janoušková: Kdysi se řešilo, 
jestli by se známky neměly nah-
radit slovním hodnocením. Stu-
dent: Jo. Pane Svobodo, váš syn 
je kretén.
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Trocha poezie nikoho nezabije

Mejdan

Všichni mě opouští – zadními vrátky.
Dívám se za nimi – nevolám zpátky.

Taky ty už odcházíš, má lásko veliká?
Dívám se za tebou a srdce zamykám.

A co vy? – Slzy mé – chcete už také jít?
Prosit vás nebudu, aspoň tu bude klid.

Ty ještě nechoď pryč, naději přemlouvám.
Neblbni, dej mi klíč, zítra ti zavolám.

Taky už letíme, autobus jede nám.
Tak ať ho chytneme, neboj se – měj se fajn.

Ještě chci zamávat, pozdě, už nasedly.
Sny moje splašilé, ráno nic nejedly.

Tak, a jsem sama a sama už zůstanu.
Radši jdu uklízet po tom svým mejdanu.

Zvonek zní u dveří, kdopak to může být?
Vrásky, prý přišly mi pomoc vše uklidit.

Přijdou i vzpomínky, dřív než se rozední.
Už stojí u dveří, tak a jsme kompletní.

(číslo 11, 1991)

Víš
Co ty o mně vlastně víš?

Barvu vlasů,
barvu očí?

Jak mám tušit, co máš v duši?

Co ty o mně vlastně víš?
Kolik mi je,

že mám bráchu,
ani nevíš kolik strachu

vytrpím, když přemýšlím.

Co ty o mně vlastně víš!
(číslo 15, 1993)

Dnes
Dnes naposledy nabídneš jí rámě

Dnes naposledy ji ke stolu smíš vést
Dnes naposled ohlédneš se na mě
Dnes naposled ti řeknu zkus ji nést
Dnes naposled jsi milovat ji směl
Dnes naposled jsi ji směl políbit

Dnes naposled měls vše cos po ní chtěl
Dnes naposled ses mohl pro ni bít

Ale zítra se už neprobudí
Už zítra bude navždy tiše spát
Zítra – ač i mne to trochu studí

Zítra můžeš už jen vzpomín
(číslo 19, 1994)

Sardel (vulgární)
Řekl jsem sardeli:
“Život je v prdeli.”

A ona: “Franto,
vyser se na to!”
(číslo 31, 1998)

Sardel (něžná)
Řekl jsem sardeli, sardeličce,

co byla v plechovce,
plechovčičce.

Pojď ke mně sardeli, sardeličko,
já se ti podívám na tělíčko.

Pak jsem jí zblajznul, sotva to
mlasklo,

a nad tou krutostí srdce mi
prasklo.

(číslo 31, 1998)
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