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Slovo úvodem
Vážení čtenáři,
jestliže právě čtete tento úvodník, jistě držíte v rukou 51. 

číslo B-komplexu a to je pro mě skvělým znamením, že se 
mi podařilo dotáhnou do konce další číslo našeho školního 
plátku. Věřte, že je to úkol nelehký, zvláště když vám ze 
všech stran hrozí všichni maturitou a vy místo toho, abyste 
při hodině matematiky počítali variace k-té třídy z n-prvků 
s opakováním, musíte tajně pod lavicí sčítat hlasovací lístky 
ankety o nejsympatičtějšího studenta, abyste mohli alespoň 
vzdáleně dodržet termín vydání a tisku. (V duchu jen doufám, 
že paní profesorka Šmejkalová, moje matikářka, patří k těm, 
kteří úvodník přeskakují a vůbec ho nečtou, aby se toto 
nedozvěděla...).

Když už jsem u té matematiky, napadá mě jeden zajímavý 
poznatek, který se zrodil právě při jedné z hodin statistiky. 
Položil jsem si totiž otázku: “Kolik jsem strávil ve škole času 
a jak?” Počítejte se mnou. Jsem-li ve čtvrtém ročníku, zna-
mená to, že do školy chodím přibližne 630 dní a denně v ní 
strávím průměrně 7 hodin, tzn. že jsem v ní strávil 4410 
hodin, nepočítám-li těch 60 dní, které jsem pod záminkou 
nesčetných lékařských prohlídek zatáhnul. Jen bláhový člověk 
by si však myslel, že jsem strávil 4410 ve škole učením, 
a proto musím objasnit i toto číslo. Tedy z těchto 4410 bylo: 
1178 hodin tlachání o zbytečnostech, drbání a pomlouvání 
učitelů, 69 hodin piškvorků a nokia hadů, 19 hodin skládání 
vlaštovek a 5 hodin jejich házení, 320 hodin žvýkání, 0,5 hod-
iny přilepování žvýkaček pod lavici, 1040 hodin dívání do blba 
(nemyslím tím nikoho konkrétního), 452 hodin rozjímání nad 
volným časem, 333 hodin psaní a posílání psaníček, 196 ho-
din konzumování svačin, 315 hodin strávených při tělocviku, 
15 hodin prospaných, 9,5 hodiny na WC, 70 hodin věnování 
se činnosti ohledně B-komplexu, 246 hodin obtěžování 
spolužaček, 115 hodin obtěžováním spolužáků, 2,5 hodiny 
ničení lavic či jiného školního majetku, tedy zbývá 24,5 hod-
iny, o kterých mohu hrdě říci, že jsem se plně soustředil, což 
už je myslím číslo plně odpovídající realitě. Nuže, to jsem ale 
trochu odběhl od úvodníku. Teď už tedy jen zbývá vám popřát 
příjemné počtení. 

■ Jakub Zámečník
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Z historie B-komplexu

Botičská očima prvandy

„Školní časopis není jen pro-
storem určeným k prezentaci 
studentských literárních akti-
vit. 
Je-li vskutku dobrý, měl by 
také zrcadlit dění ve škole, 
její atmosféru, její duši. Jsem 
přesvědčen, že tuto funkci 
B- komplex plnil, plní a doufej-
me, že i nadále plnit bude.“ 

■ Evžen Markalous

S vedením časopisu je po 
dlouhá léta spojena především 
p. prof. Dana Nováková. Cho-
pila se ho už ve školním roce 
1986/1987 a zůstala u něj 
osmnáct let. První šéfredak-
torkou časopisu se stala stu-
dentka druhého ročníku Mar-
kéta Bělíková. Tehdy se ještě 
psal časopis na psacím stroji 

a jeho obsahem byly hlavně 
slohové práce. Měl dokonce 
sponzora. podnik Polygrafie, 
který jej zadarmo tiskl pro 
všechny studenty školy. Už 
v téhle době vznikl pověstný 
a stále platný název časopisu. 
Jde skutečně o inspiraci tubou 
vitaminů a prvním písmenem 
názvu Botičská. 

Nejobsáhlejší B-komplexové 
číslo, pod vedením p. prof. 
Novákové, vyšlo v porevoluč-
ním roce v lednu 1990 (jedná 
se o číslo 8, které naleznete 
i na našich stránkách). Je ale 
výjimečné také svojí náplní. 
Celé je totiž věnováno revo-
lučním dnům listopadu 1989. 
Obsahuje tiskoviny stávkové-
ho výboru vysokých škol, letá-

ky kolující mezi lidmi, působi-
vá osobní svědectví studentů 
z manifestace na Národní tří-
dě, detailně popsaný stávkový 
týden na naší škole i dobové 
fotografie. 

Ve školním roce 2005/2006 
byl chod časopisu obnoven po 
roční pauze. Tentokrát za pat-
ronátu Jakuba Vondry. Promě-
nila se jeho náplň, reflektující 
širší studentské zájmy a časo-
pis začal vycházet barevně.

Mezi šéfredaktory B-kom-
plexu dále patřily Pavlína 
Staňková, Tereza Pavlíčková, 
Václav Hnátek a Michal Ježek. 
Současným šéfredaktorem je 
Jakub Zámečník, pod jehož 
vedením vyšlo již jubilejní 50. 
číslo. 

Hledání námětu pro svůj prv-
ní článek do B-Komplexu bylo 
opravdu tvrdým oříškem.  
Nekonečné hodiny strávené 
vymýšlením vhodného tématu 
pro svůj spisovatelský debut 
byly náročné nejen pro mne, 
ale i pro celé mé okolí. Od 
všech známých jsem očeká-
vala námět, který mne inspi-
ruje k vytvoření úžasného 
článku. Nikdo však s námě-
tem nepřicházel. Nebýt mého 
táty, musely by na mé marné 
pokusy vytvořit cosi jako člá-
nek padnout všechny stromy 
v Krkonoších. Ve chvíli, kdy 
byla celá podlaha v mém pokoji 
pokryta zmuchlanými papírky 
s mými spisovatelskými poku-
sy, vstoupil do pokoje a řekl, 
že mi nemůže poradit. Námět 
prý musí vzejít ze mě, jinak 
článek nebude stát za nic. Ze 
mě však v té chvíli vycházel 
pouze rozčílený sípot. Když 
jsem se se svojí bezradností 
svěřila spolužačkám, zeptaly 
se na co teď nejvíce myslím, 
co teď prožívám. Odpověděla 
jsem, že jsem plná zážitků 
a dojmů z nové školy, z učite-
lů a ze starších spolužáků. To 
je to pravé téma, řekly. Napiš 

o svých pocitech, napiš pří-
běh malé „prvandy“, která se 
náhle ocitla ve světě velkých 
středoškoláků. 

První září, poprvé v nové 
škole. Připadala jsem si jako 
v první třídě. K vizáži doko-
nalého prvňáčka mi chyběl 
pouze kornout bonbónů pro 
spolužáky a kytka pro paní 
profesorku. I když nevím, jak 
by se na kytku tvářil náš třídní 
profesor Šíma. Během prvního 
týdne jsme si každý vydobyl 
ono pomyslné místo na třídním 
výsluní. Zrušený seznamovák 
jsme všichni trpce oplakali. 
Zejména děvčata, která tímto 
přišla o možnost blíže poznat 
některé sympatické prváky. 
Z této rány jsme se však vzpa-
matovali až nečekané rychle. 
Útěchu nám poskytl pohled 
na starší spolužáky, kteří na 
některé z nás udělali opravdu 
dojem. 

Avšak střední škola nane-
štěstí není pouze o rozdávání 
obdivných úsměvů starším 
spolužákům. Jsou i chvíle méně 
příjemné než přestávky, a to 
hodiny. Ale hodiny zeměpisu 
se nudnými nazvat opravdu 
nedají. Když profesor Hlavsa 

zahájil úvodní hodinu rázným 
příchodem do učebny a prud-
kým odhozením učebnic, vět-
šina z nás přestala na moment 
dýchat. Jeho výraz nesmlouva-
vého diktátora mu třída věřila 
asi 10 minut – já asi 20, pro-
tože jsem příliš důvěřivá. Jeho 
pravou tvář rázného pohodáře 
třída ocenila nezastavitelnými 
výbuchy smíchu, které se od 
té doby z učebny ozývají pra-
videlně. Profesor Markalous 
mi také docela nahnal hrůzu 
– a komu taky ne. Ve chvíli, 
kdy s přísným pohledem kon-
statoval, že nesnáší žvýkání, 
jsem v okamžiku bez sebe-
menšího zaváhání polkla svou 
oblíbenou modrou orbitku. 
Mé žvýkačky mi bylo líto, ale 
nechtěla jsem si to s učitelem 
hned rozházet. Ale s kým si 
to určitě nikdo nerozházel, je 
náš třídní profesor Šíma. On je 
ta pravá výhra v loterii (tedy 
alespoň podle zkušených spo-
lužáků, kteří nám ho okatě 
závidí). Zatím se nám jejich 
tvrzení zdá pravdivé. O kvali-
tách našeho třídního nás pře-
svědčil i jeho herecký výkon 
v muzikálu Lope de Vega, za 
který jsme ho odměnili bouřli-
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Není to ani měsíc, kdy stu-
denti Gymnázia Botičská 
dostali možnost zúčastnit se 
výše zmíněné ankety, a podě-
lit se tak s budoucími studenty 
našeho gymnázia o své rady, 
zkušenosti nebo názory.

Z více než čtyř set odpovědí 
– přesněji čtyř set dvou – jsme 
pro Vás vybrali ty nejčastější, 
nejužitečnější a nejzajímavější. 
Nyní tedy přicházíme s vyhod-
nocením a radami, které jistě 
budou přínosné jak nováčkům 
na našem gymnáziu, tak i stá-
vajícím studentům. Na otázku 
měl každý student možnost 
odpovědět po svém, přesto 
jsme (k vlastní radosti) neob-
drželi 402 různých odpovědí. 
Ba naopak, v drtivé většině se 
shodují.

Ze všech obdržených výraz-
ně převažují tyto tři: Učte 
se průběžně, Zbytečně se 
nenervujte nebo Žádný stres. 
Třetí nejčastější odpověď jistě 
nepřekvapí mnoho součas-
ných studentů: Pište protoko-
ly, odevzdávejte je včas, Pozor 
na protokoly! nebo dokonce 
výkřik zoufalství Protokoly!

Další častou odpovědí, kte-
rou nelze opomenout, byla 
rada: Neprosazujte svůj názor, 
nemá to cenu.

Studenti odpovídali napříč 
ročníky, proto se v různosti rad 
odrážel i jejich různý přístup 
ke studiu. Současní prváci se 
většinou shodovali v několi-
ka bodech - Dobře se uvést 
hned na začátku, Vyvarovat 
se lenosti (druhá nejčastější 
odpověď), Vytvořit si systém 
v učení a držet se ho, Koupit 
si diář (a držet se ho..) nebo 

Čtyřka je krásná známka!, 
Nebojte se!

Strach však zřejmě přichází 
až v ročníku druhém, citace:

„Protřiď si okruh svých blíz-
kých, a jestli máš náročného 
přítele/kyni, radši to skonči. 
Budeš mít velmi málo času.“

„Pokud nemáte zájem o pří-
rodní vědy, chemii a fyziku, 
jděte pryč.“

„Ve sporu s profesorem se drž 
svého názoru – profesor má 
pravdu málokdy.“

„Chceš-li mít za 1 z chemie, 
nos s sebou sparťanskou šálu  
(u Luňáka).“

„Smějte se Luňákovým vti-
pům.“

Třetí ročníky mají evidentně 
problém s učebnicemi, nej-
víc je trápí, že je vůbec mají. 
Doporučují Prodat všechny 
nepotřebné  a mnohem čas-
těji Vůbec si žádné nekupo-
vat. Dále také Poctivě si psát 
poznámky a naučit se Pít kávu 
z automatu. Studenti by se prý 
měli připravit na jedno:

„Pokud někdy paní profesorka 
Nováková zapomene na test, 
jednou si vzpomene.“

„Pozor na oblečení, v létě je tu 
zima a v zimě horko.“

„Pokud nejsi sebevrah, tak si 
neber francouzštinu.“

„Dávejte si pozor na schodech 
u automatu na kávu. Chůze po 
nich může mít neblahý vliv na 
obsah kelímku.“

„Školní skříňky jsou ještě 
menší, než se zdají být.“

„Zkuste klíče do všech skříněk, 
některé jsou volné.“

Kromě výše zmíněného 
dostali studenti mnoho dopo-
ručení, která jistě ještě nesly-
šeli naposled, jako například: 
Přezouvejte se, Nechoďte poz-
dě, Nebavte se v hodinách, 
Nejezte, nepijte, Dělejte úko-
ly, Dávejte pozor a Neopisujte 
u paní profesorky Hlistové...

Budiž toto shrnutí inspirací 
všem, kteří se doposud marně 
zabývali akademickými otáz-
kami typu‚ jak dostat za jedna 
z chemie nebo co udělat s tou 
skříňkou a přitom se nenarodi-
li jako Harry Potter. 

Nám nezbývá nic než popřát 
jim mnoho úspěchů při studiu, 
nové přátele z řad spolužá-
ků a objevení nových zájmů. 
Šťastný nový školní rok!

Poznámky pod čarou:
„Je třeba si uvědomit, proč 
sem vlastně chodím.“

„Hlistová má oči všude.“

„Školní WC = veřejné WC.“

„Pozor na včeličku, když bod-
ne, bolí to.“
„Ticho léčí, a to i učitele. Takže 
ticho = žádné písemky navíc.“

Co byste poradili prvákům
aneb vyhodnocení ankety

vým potleskem.
My jsme však takový potlesk 

nesklidili. Často slýcháváme, 
že na to, že jsme prváci, jsme 
pěkně „rozjetý“. Někdy jsme 
bestie, někdy zase šikulky.  
Ale ať už se chováme jakkoliv, 
jsme stále ti prvňáčci, co se 

téměř ze dne na den octli ve 
víru zkoušení, testů a neko-
nečného učení. Naším hlav-
ním cílem je teď „prolézt“ do 
dalšího ročníku s minimálním 
počtem modřin za utržené 
pětky a snad nakonec úspěšně 
odmaturovat v nezměněném 

složení.Ale hlavně doufám, 
že si za ty čtyři roky uděláme 
spoustu nových přátel, pro-
žijeme s nimi nezapomenu-
telné chvíle a možná najdeme 
i nějakou tu spřízněnou duši.

■ Veronika Dávidová
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Povídání s prof. Šmejkalovou 
o učitelské profesi, poezii, filosofování i smyslu 

života a ztracenosti ve vesmíru
Mohla byste prozradit, jak 
jste se k učitelství dostala?
Původně jsem chtěla studovat 
čistou matematiku, ale můj 
třídní učitel říkal, že se jako 
čistá matematička neuživím 
a ať jdu na učitelství. Nevěděla 
jsem, s čím matematiku spojit. 
Bavil mě zeměpis, a proto 
jsem se chtěla přihlásit na 
obor matematika – zeměpis, 
který otvírali každý druhý rok 
v Brně, ale zrovna ten rok tato 
kombinace otevřena nebyla. 
Tehdy přišel můj strýc a poradil 
mi, ať se zajímám o fyziku, 
protože k matematice fyzika 
patří. Já mu ale odpověděla, 
že fyziku neumím, načež řekl, 
že se jí aspoň naučím. Tak 
jsem vystudovala MATFYZ.

Co jste dělala poté?
Poté jsem učila rok na MFF UK a 
po roce přešla na Matematický 
ústav Akademie věd. Provdala 
jsem se, obhájila disertační 
práci a narodily se mi děti. Po 
mateřské jsem hledala práci ve 
školství, protože akademická 
činnost je náročná, často 
musíte odjíždět na stáže, 
a to by vzhledem k dvěma 
malým dětem doma nebylo 
jednoduché. Více mě lákaly 
střední školy než vysoké, kde 
bych učila. V roce 1991 jsem 
nastoupila na toto gymnázium 
a učím zde dodnes.

Netrpíte pocitem rutiny či 
stereotypnosti učitelské 
profese? Učíte již delší 
dobu, dalo by se říci, že 
každým rokem totéž, stále 
samé písemky, stále stejně 
„špatné...“ Co vás vlastně 
na učitelství  láká? Téměř 
vždy vypadáte energicky, 
jako člověk, který pracuje 
rád a s velkým zaujetím. 
Je pravda, že nějaká látka 
je dána a ta se stále znovu 
probírá. Z toho ale pocitem 
rutiny netrpím, vždyť každá 
třída je jiná, jinak vnímající, 
čímž i ta probíraná látka se 
proměňuje. Navíc i studenti se 
proměňují, což je právě to, co 
mne láká. Vím, že mladí lidé se 
mohou utvářet. V pětačtyřiceti 
letech má člověk už prakticky 
vyvinutý názor na svět, 
mladý člověk ho ale hotový 
ještě nemá. Jako učitelka 
mám šanci studenty jistým 
způsobem ovlivnit, pokud se 
ovšem překlene puberta.

Nemáte pocit, že 
v předmětech, které 
učíte, tedy v matematice 
a fyzice velkou možnost 
k ovlivnění názoru člověka 
nemáte? Jistě můžete 
výrazně pracovat s určitým 
způsobem jeho myšlení, 
ale nemají větší vliv na 
utváření názorů a přístupů 

ke světu a životu spíše 
humanitní předměty?
 Ale vždyť i při matematice 
a fyzice se mnoho věcí řekne. 
Často se odběhne k historii, 
dozvídáme se, že se opakuje, 
že si rozhodně máme čeho 
cenit, že je dobré mít i jistou 
pokoru vůči získanému 
vědění a také například to, že 
vymyslet něco geniálního není 
jen tak. Třeba Johannes Kepler 
po dobu 20 let trpělivě měřil 
a počítal, než přišel s formulací 
třech zákonů. Z toho je např. 
vidět, že „dokonalost je 
v maličkostech, ale dokonalost 
není maličkost“, jak říkal 
Michelangelo, a člověk přitom 
musí být cílevědomý. 

Čím vás fascinuje 
matematika a co se 
z ní snažíte studentům 
předávat? 
Fascinuje mne, že 
v matematice je řád, 
pevný systém a hierarchie. 
Matematika je nejen o hledání 
řešení, ale i o hledání ideální 
cesty k tomuto řešení. Není 
plná subjektivního vlivu tak 
jako třeba literatura. Říká se, 
že matematika je královnou 
věd, zároveň ale i všem vědám 
slouží. Ty mají její možnosti 
využívat. 

Nemyslíte, že se 

„Nechoďte sem, a když už, tak 
se učte, učte, učte.“

„Tento papír je příliš malý…“

„Nesnažte se pochopit nepo-
chopitelné, tedy to, co byste 
teoreticky pochopit měli, ale 
nejde to.“

„Don’t worry, be happy!

„Občas CHOĎTE do školy.“

„Moc se neprojevujte, podlé-
zejte.“ (dvě odpovědi!)

„Jestli jste schopni odkývat 
profesorům cokoliv, jste ideál-
ní student.“

„Připrav se na vysoký příjem 
kofeinu po 4 roky.“

 „Nedělejte si starost z výpis-
ků, ale plynule si zapisujte.“

„Pokud se Hlavsa tváří mrzu-
tě, nerozčilujte ho, radši mu 
kupte kafe.“

„Na 4 roky se téměř rozluč se 
svými blízkými a kamarády; 
své zájmy dost protřiď, ať jsi 

alespoň na čtyřkách.“

„Nauč se spát jen 4 hodiny 
denně a naučte se pít kafe, 
protože je se co učit, pokud 
nejste geniální.“

„Nehádat se s učitelem 
o známce. K ničemu to neve-
de, maximálně k poznámce 
za nevhodné chování (Čam-
bal)  nebo ke zhoršení známky 
(Hlavsa).“

■ Žaneta Mašková
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středoškolská matematika 
nezabývá smyslem toho, 
co zprostředkovává? 
Přijde mi, že je zde velké 
zaujetí pro matematiku 
jako mechanismus, který 
pracuje sám v sobě, 
což jistě fascinující je, 
protože „šlape“ dokonale, 
jako kdyby ale chybělo 
poznání a zájem o to, jak 
matematiku vlastně v praxi 
aplikovat. 
Jistě, že matematika má 
nějaký vlastní svět. Snaží 
se ale také realitu popsat 
a dedukovat z ní. Má k ní tedy 
nějaký vztah. Problém je, že 
na střední škole se probírá 
jen základní kvantum znalostí, 
které je potřeba znát, než se 
pustíte k nějakému řešení. Je 
to zkrátka „drill“ a na řešení 
proč zrovna tohle a k čemu to 
slouží jednak není čas a jednak 
je to záležitost vyššího 
matematického poznání. 
Matematika se vyvíjí tisíce 
let a za tu dobu se poznatků 
nahromadilo ohromně moc, 
jestli si vzpomínáte, v hodinách 
jsme došli jen k 18. st. . Jak 
dlouho jsme se přitom zabývali 
daleko staršími poznatky… 

Přeci jen by však stálo za to 
vnést do hodin matematiky 
více poučení, kde konkrétně 
se matematika dá využít. 
Napadá vás nějaký „běžný“ 
způsob?
Jak už jsem říkala, matematika 
vás učí hledat optimální cesty. 
Například, když jedu autem 
a mám vybírat z mnoha 
možností, kudy se dostat 
na nějaké místo, neřídím se 
metodou pokusu a omylu, 
ale naopak logicky zvažuji, 
kudy a za jak dlouho se 
na místo dostanu, a různé 
varianty porovnávám. A to je 
matematický způsob myšlení 
a měl by ho umět používat 
každý řidič. Dá se ušetřit 
čas a jak víme, čas je drahý 
a chodit včas by nemělo být 
jen výsadou králů. 

Mluvila jste o tom, že 
se studenti ve škole 
proměňují. Jakým 
způsobem a k čemu? 

Myslím, že když přijde student 
do prvního ročníku, musí 
nejprve nějak zakotvit, chvíli 
se hledá ve školním a třídním 
kolektivu, často se ještě 
projevují různé post-pubertální 
stavy, kterými se student snaží 
nějak vyniknout. V každé třídě 
je někdo, kdo je dominantní. 
Takoví lidé mají většinou velký 
vliv na stmelování kolektivu. 
K tomu ovšem dobře pomáhají 
i různé kurzy, například ten 
adaptační, kterým procházíte. 
V každé třídě postupně 
vznikají určitá pravidla, která 
udržují komunikaci s učitelem 
i mezi studenty. V kolektivu 
se student kultivuje, roste 
a vyzrává v osobnost, učí se 
jednat s lidmi, rozlišovat, co je 
dobré a co naopak, projevovat 
svoje city, ozvat se, když mu 
něco vadí… Do toho navíc 
probíhá psychické dospívání. 

Vypadá to, že nemáte 
problém s udržením 
morálky ve třídě, zároveň 
ale dokážete studenty 
nadchnout, zaujmout 
i pobavit. Jaký je klíč 
k vytvoření zdravého 
vztahu mezi profesorem 
a jeho studenty? 
Je přirozené, že ze začátku 
panuje mezi učitelem a třídou 
nedůvěra. Než se poznají, 
nevědí, co od sebe mohou 
očekávat. Proto je potřeba, 
aby učitel stanovil určitá 
pravidla, jejichž plnění bude 
vyžadovat, a studenti si na 
ně zvykli. Oboustranně by tu 
přitom mělo platit pravidlo, 
„co nechceš, aby ti dělal 

druhý, nedělej ty jemu.“ 
Například to, co mě dost vadí, 
je, když někdo při výuce kecá. 
Jednak to ruší mě, protože 
mám při výkladu rozmyšleno, 
co chci říci, a musím se na 
to soustředit, ale ruší to i ty, 
kteří chtějí poslouchat, tedy 
celkově je to na úkor kvality 
výuky i hodiny. 

Já si ovšem, jako bývalý 
posluchač vašich hodin, 
vzpomínám, že právě v tom 
kecání nezřídka kdy člověk 
zažíval okamžiky vzrušení 
z nově zjevené látky. Není 
potom škoda, že se každé 
kecání hned potírá? 
Zkrátka nemůžete všechny 
myšlenky hned sdělovat 
sousedovi. Když musím 
okřikovat, tak nemůžu 
vykládat. Myslím, že je dnes 
větší problém než dříve udržet 
hranici mezi otevřeností 
a drzostí až arogancí. Pravda 
ovšem je, že já jsem ještě 
z úplně jiné školy než vy. Za 
nás se nesmělo při hodinách 
pít, jíst ani žvýkat, nesměli 
jsme se ze školy uvolňovat tak, 
jako vy, k doktorovi se chodilo 
maximálně dvakrát za rok, ani 
ke kantorovi jsme si nedovolili 
tolik věcí jako nyní. Trochu 
to bylo na úkor otevřenosti, 
protože mezi žákem a učitelem 
vládl větší ostych. 

Jaký myslíte, že mají dnes  
studenti ke škole vztah? 
Dokáží být vůbec ohleduplní 
a vzdělání si vážit? 
Nevím, jestli si vzdělání váží 
studenti, kteří zde ještě 
studují, někteří absolventi se 
sem ale stále vrací s oceňujícím 
hodnocením. Myslím, že se 
na kvalitě studia projevuje 
fakt, že současní studenti 
většinou vzdělání nemají jako 
prioritu. Na prvním místě 
mají spíše brigády, a když 
pak pracují přes noc, únava 
se na jejich výkonech projeví. 
Brigády a další zájmy jsou pak 
důvodem častých absencí. 

Jaké vzory by měli studenti 
mít? Měli by je nalézt  mezi 
učiteli? Co si myslíte o větě: 
„dobrý kantor se pozná dle 
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toho, že se do něj studenti 
zamilovávají“?
O vzorech nemluvím ráda. 
Nemůžu říci, jaké konkrétní 
vzory by mladí lidé měli mít, 
nelíbí se mi ale, když je inspirují 
jen hvězdy showbyznysu. Měli 
by hledět spíše na charakter 
člověka než na vnější obraz 
a nějaké pozlátko slávy. Je 
potřeba rozlišit, co člověk 
umí (jaké má IQ) a na druhé 
straně, jak se chová, jak se 
dokáže vcítit do druhého, umí 
se radovat a ostatní pochopit. 
Myslím, že kantor nemůže být 
neosobní, vždy by měl být 
schopen intuitivně vycítit, co 
je pro studenty dobré. A taky 
je potřeba zdůraznit význam 
humoru. Humor potěší 
a někdy i překlene nebo vyřeší 
nepřehledné komplikované 
situace a vše je pak v pohodě. 
Navíc je zajímavé, že právě 
to si studenti pamatují, nikoli 
probíranou látku. Dodnes si 
vzpomínám na svého učitele 
na VŠ doc. Emila Caldu, který 
vynikal a stále vyniká mimo 
jiné i specifickým školským 
humorem. Student se svým 
učitelem přichází do styku dost 
často, takže je asi přirozené, 
že v něm může hledat svůj 
vzor. Ale to mi řekněte, jak vy 
jste se zamilovali do vašeho 
třídního učitele p. Šímy? 

Mezi některé ze zásad 
a definicí pro učitele, které 
má doc. RNDr. Emil Calda, 
CSc. zásadně očíslované 
a pobaví snad vždy, patří:

1) Cesta, která vede 
k matematice, není sice 
královská, ale zase vás na ní 
nepřejede žádnej debil.
2) Zdravý rozum je rozum, 
který vám při řešení 
matematické úlohy neustále 
naznačuje, že už je nejvyšší 
čas toho nechat.
3) Zůstane-li vám rozum nad 
něčím stát, je to znamení, že 
ho stále ještě máte. 
4) Dobrý učitel matematiky je 
učitel, který sice ví, že vám 
matematika k ničemu nebude, 
ale po jeho výkladu získáte 
dojem, že se bez ní v životě 
neobejdete.

5) Mladá učitelka matematiky 
je učitel, při jehož výkladu 
myslíte na něco úplně jiného.
6) Matematické úlohy dělíme 
na správné, což jsou úlohy, 
které řešit umíme, a na 
nesprávné, které také vyřešit 
umíme, ale vždycky, když je 
chceme řešit, nám do toho 
něco přijde.
7) Výběru vhodné úlohy 
věnujme stejnou pozornost 
jako výběru životního partnera. 
Avšak zatímco u volby 
partnera je rozhodující, zda 
výše našeho životního minima 
po svatbě bude větší než výše 
našeho životního maxima 
před svatbou, u volby příkladu 
rozhoduje to, zda se ho během 
přestávky naučíme vyřešit.

Kdo ví, kde láska pramení… 
ale to mi povězte, jaké 
vzory, pardon – inspirace 
máte vy?Doporučovala 
jste mi knihu o Richardu 
P. Feynmanovi, 
předpokládám, že vás 
něčím zaujal, můžete jej 
představit. 
Byl to slavný americký vědec, 
který se podílel i na vzniku 
atomového bomby, nositel 
Nobelovy ceny za fyziku (za 
objasnění interakcí mezi 
elementárními částicemi pozn. 
red.). Fascinuje mne na něm, 
že to nebyl člověk zaměřený 
jen jedním směrem, ačkoliv 
jeho vzdělání jednosměrné 
bylo, byl velice chytrý a zabýval 
se mnoha různými věcmi. 
Dělal dokonce sport, hudbu, 
maloval, poznával nové země, 
účastnil se různých expedicí 
do Mexika, Brazílie, dokonce 
luštil písmo jihoamerických 
civilizací, zabýval se vývojem 
společnosti a komentoval 
společenské dění. Jak se říká, 
„kolik jazyků znáš, tolikrát 
jsi člověkem“, zde by platilo, 
kolik oborů znáš, tím více jsi 
člověkem. 

Předpokládám, že je to 
krédo, kterým se řídíte? 
Je důležité dělat více věcí. 
Člověk, který se zabývá jen 
tou jednou, po jisté době 
podlehne rutině. Musíte se 
pouštět i do nových oblastí. Já 

jsem třeba loni začala chodit 
do sboru Cantoria k p. prof. 
Halamové. Je to čtyřhlasý 
ženský pěvecký sbor. Říkala 
jsem si, že člověk má trénovat 
hlasivky, minimálně pro to, 
aby pak přehlušil studenty. 
Nejprve jsem si myslela, že se 
můj hlas určitě ztratí, tak tomu 
ale není. Navíc mne ostatní 
hlasy ruší, pokud nezpívám 
jen sama. 

Co vám to přináší? Jakou 
hudbou se zabýváte? 
Přináší mi to určitě uspokojení. 
Pocit, že člověk dělá ještě něco 
dalšího, že mu to někdy jde 
a že se v tom dá ještě hodně 
zlepšovat. Zpíváme takřka 
všechno, od moravských 
lidových, přes vokální fugy 
i Ebeny. Vystupujeme také na 
vánočních koncertech, zpívali 
jsme např. v Břevnovském 
klášteře či v kostele sv. Mikuláše 
pastorely od F. Schuberta. 

Pokud si vzpomínám, jste 
také sportovně založený 
člověk…
Pocházím z malého města, kde 
byl atletický oddíl, kam jsem 
chodila během ZŠ a částečně 
i na gymnáziu. Skákala jsem 
do dálky, šla mi i koule. Na 
VŠ jsem hrála volejbal. Když 
jsem byla na mateřské, začala 
jsem chodit v obci do cvičení 
pro ženy, poté jsem vystřídala 
naši cvičitelku a vedu cvičení 
dosud. Jezdím také na kole, 
ráda chodím na běžky i plavu.

Zmínila jste, že pocházíte 
z maloměsta, odkud 
přesně? Jaký máte 
k domovu vztah? 
Jsem z Pacova, což je rodiště 
Antonína Sovy, blízko je ještě 
obec Techobuz, kde působil 
Bernard Bolzano (slavný český 
vědec a filosof pozn. red.). 
Zjistila jsem, že člověka leccos 
z historie místa, kde žije, 
ovlivní. Já jsem navíc patriot. 
Např. od Antonína Sovy jsem 
četla básnické sbírky, nevíce 
se mi líbila Z mého kraje. 

To mi zní dost neuvěřitelně. 
Jakže, matematička 
s důrazem na exaktnost 
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čte něco tak subjektivního, 
jako je poezie? To do sebe 
zapadá? 
Já se k básničkám také 
nedostanu často. Poezie mne 
oslovuje, protože mne oslovují 
lidé, kteří dokáží v málo 
slovech vyjádřit myšlenku. 
Jejich věty nemusí být dlouhé, 
a přeci jimi vystihnou náladu, 
pocit či dojem. Například 
když si v metru čtu takové ty 
medailónky poezie, často si 
říkám, že ten, kdo to psal, je 
na tom hodně špatně. Nakonec 
i v matice se pracuje s citem, 
byť odlišným. 

Ve vašich hodinách jsem 
nejen já bývával nazýván 
filosofem. Zajímalo by mne, 
kdo je podle vás filosof, 
jakým způsobem takový 
člověk přemýšlí? Co vlastně 
charakterizuje filosofii, aby 
to nakonec nebylo vše, co 
nespadá do matematiky…
Musím se přiznat, že bych 
s žádným filosofem nebyla 
na odborné úrovni schopna 
komunikovat. Filosofie se 
rozvinula s vlastní terminologií a 
strukturou, kterou neovládám. 
Myslím, že by filosofie měla 
především pokládat otázky, 
k čemu má vlastně život 
směřovat. Zajímala jsem se 
o filosofy jako osobnosti, kteří 
udělali něco pro lidstvo. Zaujali 
mne třeba antičtí filosofové, 
Seneca či Aristoteles. Je 
zajímavá jistá prozíravost 
tehdejších lidí. Například už 
v té době se vědělo, že studenti 
jsou nepozorní a nevychovaní, 
že člověk, když se narodí, 
je jakási „tabula rasa“, tedy 
nepopsaným listem, a že se 
bytostí nejprve musí stát. 

Nemyslíte, že by matematici 
a filosofové měli více 
spolupracovat? Čím může 
být filosofie matematice 
prospěšnou? 
Např. filosof  Zénon se svými 
aporiemi přinesl problém, 
ten matematici formulovali 
a pomocí nekonečných řad 
vyřešili. Filosofové by měli 
především být fundovaní, tedy 
ne tlachat bez vědění, ale 
naopak mít rozhled a nějaké 

problematice dobře rozumět. 
Je spousta oblastí, o kterých 
člověk nic neví, což je dobře, 
protože stále je co objevovat. 
Filosof by měl na problém 
ukázat nebo položit otázku 
nebo eventuelně nasměrovat 
vědce, co by mělo být cílem 
dalšího zkoumání, a nemusí 
to být nutně filosof profesí, 
ale rozhledem. Filosofové 
jsou inspirací pro matematiky, 
protože jim kladou otázky. 
Díky filosofii také vznikaly 
matematické formulace.
V současné době se např. 
hledají cesty k osidlování 
Marsu. Vědci si přitom berou 
nápady od různých lidí, např. 
autorů románů sci-fi a fantasy. 
Příkladem fenomenálního 
jasnovidce a zároveň člověka 
s výbornou filosofickou intuicí, 
byl Jules Verne. Nebyl to vědec 
ani odborník v technickém 
oboru, ale měl veliký rozhled 
v moha oblastech. 

Jsme-li u filosofie, nemohu 
se vás nezeptat na 
kardinální téma, které jste 
koneckonců navrhla sama. 
Zajímalo by mne, když si 
tak člověk uvědomí, jak 
malou třtinou je vlastně 
ve vesmíru a že byl de 
facto vržen do nekonečna, 
o kterém téměř nic neví, 
kde vlastně na pozadí 
tohoto vědění hledá smysl 
života? Vypadá to, že 
žijete docela vyrovnaně 
a poměrně pevně nohama 
na zemi.
Těch deprimujících věcí 
a nevyřešených otázek je 
vlastně hrozně moc. Člověk se 
s nimi musí nějak vyrovnat. 
To se netýká jen „ztracenosti 
v nekonečnu“, ale i toho, 
co každou chvíli slýcháme, 
přírodních katastrof, neštěstí, 
pohrom… Co se týče vesmíru, 
skutečně nevíme, kde končí, 
tedy víme, že se v současnosti 
rozpíná, ale jestli se časem 
nebude smršťovat … ?  S tím, 
o čem nemám žádné informace 
a co nejsem schopna ovlivnit, 
se nezbývá než smířit. Pocit 
marnosti z toho však nemám, 
nechává mne to klidnou. Řídím 
se tím, co říkají babičky: “To 

nech koňovi, má větší hlavu.“

Tuším, že ani Richard 
Feynman s tím neměl 
problém…
Neměl. Když dostal nápad, 
plně se na něj soustředil a se 
svojí geniální intuicí přemýšlel, 
jak jej aplikovat. Vždy ho 
těšilo, že mohl alespoň malým 
krůčkem přispět k rozšíření 
poznání, které bude užitečné. 
Také si myslím, že má 
člověk neustále realizovat 
malé nápady a neklást si 
dalekosáhlé hranice. Musíte se 
zkrátka těšit i z maličkostí. 

Maturita na gymnáziu se 
prezentuje jako zkouška 
dospělosti. Souhlasila byste 
s tím, že takovou zkouškou 
skutečně je? Vzpomenete si 
ze svého mládí na nějakou 
nematuritní zkoušku 
dospělosti? 
Co se týče maturity, je to 
zkouška z dospělosti jen v tom 
smyslu, že musí dotyčný 
zvládnout kvantum informací 
v jistých oborech a základní 
orientaci v nich. Je to jako 
když skládáte řidičák, řídit vás 
ale naučí až praxe. Maturita 
vás taky nenaučí žít jako 
dospělého. Spíš než na zkoušku 
si člověk časem vzpomene na 
řadu karambolů, takových, 
které sráží člověka na kolena, 
on ale neztratil schopnost 
rozhodovat se a nenechal se 
srazit úplně. Myslím, že jsem 
měla karambolů méně, asi 
jsem nebyla tak odvážná dělat 
věci, kterých se člověk leká.

Poslední otázka musí 
„patřit“ B-komplexu. 
Jste dlouhodobě jeho 
pravidelnou čtenářkou. Čím 
je pro vás zajímavý?
Z jeho čtení nemá člověk 
dojem, že je psán z nutnosti. 
Autoři jsou zdatní a z jejich 
práce je vidět, že je to baví. 
Není tam moc odfláknutých 
článků, každý má navíc svoje 
zaměření, takže tam naleznu 
mnoho zájmů. Ještě tam chybí 
Sudoku a různé matematické 
příspěvky. 
Děkuji za rozhovor.

■ Michal Ježek
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Je tomu již rok, co jsem dostal 
řidičský průkaz a myslel jsem 
si, jaká je to paráda. Bohužel 
stále nemám žádný vlastní 
automobil. Naštěstí však 
mám moc hodnou babičku, 
která mi občas půjčuje svojí 
fabii. A když už má člověk 
auto, musí ho nějak využít. 
Například jede s kamarády 
na výlet. Takže jsme nakonec 
vyrazili ve třech.

Cesta probíhala celkem 
pokojně do chvíle, než po 
mě začali kamarádi chtít, 
abych je pustil k volantu. Ani 
jeden však v té době neměl 
řidičské oprávnění, ale já jim 
chtěl vyhovět. Sjeli jsme tedy 
z dálnice a hledali nějakou tu 
polní cestu, kde by si to mohli 
vyzkoušet. Asi po půl hodině 
ježdění po silnicích a hledání 
vhodné cesty jsme konečně 
objevili tu pravou. Po krátké 
instruktáži, jak se vůbec rozjet 
,se jako první chopil volantu 
jeden z kamarádů, říkejme 
mu například Dan. Sice to 
párkrát zacukalo, ale jeli 
jsme. Dan se dokonce rozjel 

i na 20km/h, a tak po mém 
doporučení zařadil dvojku. 
Vše opět probíhalo dobře, 
než jsme zjistili, že cesta 
končí u statku. Tam se nám 
podařilo jakžtakž obrátit. Teď 
přišel na řadu druhý kamarád, 
můžeme mu říkat třeba Kuba, 
(šéfredaktor B-komplexu), 
který se s jistotou posadil za 
volant. Když jsem začal o tom, 
že má držet spojku, zařadit 
rychlost, spojku pomalu 
pouštět do záběru a pak přidat 
plyn, skoro se mi vysmál. 
Nakonec se po pár pokusech 
rozjel… Když jsme opět dojeli 
na konec cesty, všimli jsme 
si malého rybníčku hned 
u cesty. Nevěnovali jsme mu 
však velkou pozornost. Opět 
přišlo na řadu couvání. Dle 
mých rad otočil Kuba volant 
co nejvíce doprava a pomalu 
couval. Když jsme se dostali 
na úroveň cesty, vrátil volant 
zpět a pokoušel se opět rozjet. 
Bohužel si nikdo z nás nevšiml, 
že volant otočil pouze jednou 
místo dvou otáček, takže kola 
byla natočena přesně ve směru 
rybníka. Kuba na to s chutí 

dupl, motor zařval, kola se 
párkrát protočila a už jsme se 
rozjeli přímo k vodní hladině. 
Čas se skoro zastavil a všichni 
jsme napjatě očekávali, co 
bude dál. Naštěstí bystrý 
spolujezdec (já) zatáhl na 
poslední chvíli za ruční brzdu 
a auto se smykem zastavilo 
asi 40 cm od okraje rybníka. 
Všichni jsme se na sebe podívali 
a shodli se na tom, jaké to 
bylo štěstí, že babička nebude 
mít auto plné bahna, a co 
hůř, na dně rybníka. Po tomto 
adrenalinovém zážitku jsem 
se opět ujal řízení já a dojeli 
jsme šťastně až domů.

Z toho plyne jedno 
ponaučení: raději nepůjčujte 
kamarádům - neřidičům auto, 
které ani není vaše, a když už 
ho půjčíte, vyberte si silničku 
pokud možno rovnou, bez 
rybníků, stromů, patníků, 
velkých děr a samozřejmě bez 
lidí a zvířat. Rád bych také 
poděkoval babičce, která se 
toto nikdy nesmí dozvědět.

■ Jan Altman 

Proč nepůjčovat kamarádovi auto?

Reportáž:

Jeden den u maturit
Dostala jsem se do blízkosti 

maturit na naší škole úplnou 
náhodou. Jako dobrovolník 
a jistá pomocná síla jsem 
měla možnost zachytit panující 
atmosféru a nálady účastníků

V osm hodin jsem přišla. 
Všude už bylo opravdu rušno. 
Pobíhající profesoři, maturanti  
a ostatní studenti, kteří vlastní 
nezodpovědností na poslední 
chvíli zjistili změnu rozvrhu.

Jakmile jsem přišla na místo 
určení, byla jsem odeslána 
s talířem chlebíčků do 
posledního patra, kde zkoušky 
dospělosti probíhaly. Chodba 
tohoto patra byla lemována 
studenty. 

Ti tvořili zvláštní formace. 
Jedna skupinka seděla venku 

na lavičkách. Její členové 
si s vyděšenými výrazy 
sdělovali zážitky ze ,,svaťáku“. 
Další se nacházela blíže 
k občerstvovací třídě. Tato 
skupina očividně obsahovala 
třídní šprýmaře. Vyprávěli si 
veselé historky a nahlas se 
smáli. Třetí skupinka seděla 
u občerstvovacích stolů. Vůbec 
si mě nevšimla. Byla složena 
ze zamlknutých a lehce 
nazelenalých studentů. V rukou 
drželi chlebíčky a jedli. Myslím, 
že ani nevěděli, jak chutnají. 
Jejich pohledy mluvily za vše. 
Po zhlédnutí této kompozice 
jsem usoudila, že lepší bude, 
když zase hned zmizím.

V místnosti, kde se 
připravovalo občerstvení, 

na mě již čekal pan profesor 
Hlavsa. S potutelným výrazem 
mi ihned po tom, co jsem 
vstoupila, doslova vhodil do 
rukou sáčky s ovocem a se 
slovy:,, Odnes studentům 
tuhle trávu“ mne odeslal 
zpět. Záchrana ovšem přišla 
v podobě paní profesorky 
Novákové, zvané pro tento 
týden -bufeťačka. Ta mi podala 
nůž, veku a pomazánkové 
máslo. Začala jsem dělat 
chlebíčky.

Panem profesorem tolik 
nenáviděné ovoce zůstalo na 
místě. 

V ,,přípravně“ bylo ohromné 
množství surovin a z nich již 
vzniklých produktů. Všechno 
hezky vonělo, kolem plno barev. 
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Radost podívat. Maturanti se 
rozhodně nemuseli bát o své 
prázdné žaludky. Ale po tom, 
co jsem viděla, si myslím, že 
se báli úplně něčeho jiného.

Stále tu panoval ruch a lehký 
chaos jako v mraveništi. 
Naší královnou, která vše 
uváděla na pravou míru, byla 
samozřejmě paní profesorka 
Bufeťačka.

Okolo půl desáté se 
situace počala uklidňovat. 
Profesoři odcházeli postupně 
k maturitám.

Nastal čas, abych se šla opět 
podívat do ,,jámy lvové“. 

Chodba již nebyla plná 
studentů. Jen pár zbylých zde 
sedělo a čekalo. Zaujala mne 
jedna studentka ze 4. A. Na 
její žádost ji nebudu jmenovat. 
Zeptala jsem se jí na její pocity 
a obavy.

Při otázce, kterého předmětu 
se nejvíce bála, se lehce 
zarazila.

,,Největší strach jsem měla 
z angličtiny,“ řekla ,,Ještě že 
už ji mám za sebou. Dostala 
jsem trojku. Není to nic moc, 
ale jsem ráda. Je to fakt děs. 
Jde jen o náhodu. Jsou tam 
témata, na která dokážeš 
mluvit hodinu a pak témata, 
u kterých ti dochází slova po 
deseti minutách.“   

Musím uznat, že vypadala 
opravdu zdrceně. Při otázce 
na nejlepší předmět pookřála 
a zablesklo se jí v očích. 

,,To byl stoprocentně děják. 

Vytáhla jsem si Řím. Z toho 
jsem byla doslova nadšená. 
Začala jsem to ze sebe sypat. 
Paní profesorka Hlistová mě 
ale pěkně vyděsila. Řekla, že 
mi zbývá už jen pár minut, a já 
byla teprve v půlce. Zrychlila 
jsem tempo svého výkladu. 
Když už jsem skoro neměla, 
co říkat, oznámila mi, že se 
špatně podívala, že mám ještě 
čas, tak ať nerušeně pokračuju. 
No, nakonec jsem to zvládla. 
Teď jsem už opravdu ráda, že 
je to u konce.“

Při této poznámce, že je ráda 
za konec jejích zkoušek, jsem 
se musela zeptat, jak svůj 
úspěch oslaví. 

,,Nic velkého neplánuji. 
Myslím, že dnes půjdu domů 
a pořádně se vyspím. Skoro 
jsem nespala. Ale až to ze mě 
spadne, někam s kamarády 
zajdeme.“  

Mně, studentce druhého 
ročníku, to nedalo a musela 
jsem se jí, jako maturantky, 
optat, co si myslí o státních 
maturitách. 

,,No, abych pravdu řekla, 
jsem ráda, že nebyly za nás. 
Někteří moji kamarádi je 
zkoušeli nanečisto. Říkali, 
že nejsou těžké. Je to spíš 
takový strašák pro studenty, 
aby se začali učit dříve než 
o ,,svaťáku“.“ Provinilecky 
klopí zrak. ,,Ale bůh ví, jak 
to s nimi bude. Mám pocit, 
že v tom mají všichni zatím 
pěkný zmatek.“ 

Moje poslední otázka zněla: 
,,Co bys popřála a poradila 
budoucím maturantům?“

,,Nenechávejte nic na 
poslední chvíli. Je sice těžké, 
donutit se učit napřed, ale 
vyplatí se to. Hlavně na sobě 
nikdy při maturitě nedejte 
znát, že absolutně nevíte, o co 
jde. Snažte se alespoň něco 
mluvit, i kdybyste odbočili 
od tématu. Popřála bych jim 
hodně štěstí. Dále aby neměli 
strach a aby všechno zvládli 
s chladnou hlavou.“

,,Aaa… Ty jsi donesla 
chlebíčky. Krásně to voní“ říká 
a dívá se na talíř vedle mě.

 ,,Konečně se najím. Při těch 
nervech to nešlo, ale když 
se na to tak koukám…“ končí 
náš rozhovor. Pogratuluji jí, 
popřeju hodně štěstí, dobrou 
chuť a poroučím se.

Profesoři se trousí po 
chodbách. Zapáleně o něčem 
stále debatují. V přípravné 
místnosti se ujmu mytí nádobí. 
Začíná další ,,frmol“. Ale opět za 
chvíli končí. Všichni se někam 
rozutečou a koloběh jde dál. 
Se spolužačkou připravujeme 
chlebíčky, umýváme nádobí, 
vaříme čaje a další věci. Takto 
trávím čas do půl druhé. O půl 
druhé vycházím ze školy se 
smíšenými pocity. Na jednu 
stranu maturantům závidím 
a na tu druhou bych nechtěla 
být v jejich kůži ani na 
okamžik. 

■ Judita Kopsová

Radost z řeči na Botiči
aneb Cicero 2008

Klání botičských řečníků 
se tento rok trochu opozdilo. 
Přihlašovací termín studenti 
nejprve přehlíželi, ale po 
jeho posunutí a především 
mohutnější reklamě provedené 
profesory českého jazyka se 
tradiční podzimní soutěž těšila 
uspokojivé účasti. 

Ve středu 19. 11. se 
všichni „zainteresovaní“ sešli 
v učebně č. 28, aby poměřili 
svůj um v mluveném projevu. 
Zastoupeny byly všechny 
ročníky, nejpočetněji první. 
V porotě jako obvykle zasedly 

paní profesorky Janoušková, 
Marešová a Cmuntová. Za 
studenty soudil výkony Sven 
Borak.

Setkání zahájil svým 
projevem Vojta Zelenka ze 
4.A zhodnocením využití/
zneužití školní skříňky. Štafetu 
si postupně předali přítomní 
prváci, kteří se statečně poprali 
s nevyzpytatelností losu témat 
(Strašák; Třída – návod 
k použití; Pozor, pes!; Mám se 
čím chlubit) a za svoji premiéru 
zaslouží uznání. Postupně se 
pomyslný kolík propracoval 

zábavnými projevy a četnými 
výbuchy smíchu všech 
posluchačů až k poslednímu 
řečníkovi – Anně Příkopové 
ze 4.B, jejíž vystoupení bylo 
vyvrcholením odpoledního 
posezení. S tématem Pět „p“ 
si poradila výtečně, na závěr 
konstatujíc, že každý má svých 
pět „p“ (je něčím perfektní). 
Porotou byl posouzen její 
výkon jako nejlepší, čímž 
Anička obhájila titul botičského 
Cicera z minulého roku. Druhá 
skončila Eliška Sochůrková ze 
3.C s tématem Úvaha o WC. 
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Maturita na třetí
Příští rok nás také čeká matu-

rita, a tak jsme byli obhlédnout 
terén a podpořit naše starší 
spolužáky. Už víme, který 
z profesorů hodně napovídá, 
který chce znát podrobnosti 
a jak tato „zkouška dospělos-
ti“ probíhá. Ale více nám jistě 
poví ti, kteří mají maturitu 
čerstvě za sebou.

Markéta Zounová,
úspěšná maturantka ze 4.C
 

1. Kdy ses začala učit na 
maturitu? Nechala jsi to na 
poslední chvíli? 
Tak abych řekla pravdu, dá 
se říct, že ano. Ale na mate-
matiku jsem se připravovala 
průběžně, když jsem počítala 
nějaké příklady, také pomáha-
ly semináře, na konverzacích 
jsme museli dělat otázky, na 
fyzice nás pan profesor Luňák 
průběžně zkoušel. Ale defini-
tivně jsem se začala učit až 
o Svaťáku.

2. Jakou radu bys měla pro 
mladší spolužáky, budoucí 
maturanty?
Budoucím maturantům bych 
doporučila, aby si nenechali 
na konci roku uletět znám-
ky. Je dobré vědět déle než 
čtrnáct dní před zakončením, 
jestli jdu k maturitě, nebo ne. 
Člověk se pak na maturitu ani 
pořádně nepřipravuje, protože 
musí dodělávat předměty, kte-
ré mu chybí. Mám kamarádky, 
které to bohužel nezvládly. 
Měly těchto předmětů tolik, 
že maturitu neudělaly. Také je 
dobré vzít si semináře z před-
mětů, z kterých chcete matu-
rovat, je to perfektní příprava.

3. Máš něco slíbeného za 
maturitu? Měla jsi nějakou 
motivaci?
Za maturitu jsem slíbeného 
neměla nic. Ale motivací pro 
mě bylo samo o sobě udělat 
maturitu. Protože chci na svoji 
vysněnou školu, na Matfyz, 
bylo by pro mě velkým zkla-
máním maturitu z matematiky 
nebo z fyziky neudělat. Vědě-
la bych, že se na tuto školu 
nehodím. Takže jsem ráda, že 
jsem maturitu zvládla, a to byl 
pro mě cíl.

4. Jaké to je mít tuto zkouš-
ku za sebou?
(dlouhé mlčení) Původně 
jsem si to ani neuvědomila, 

až odpoledne, když jsem byla 
doma, mi došlo, že to mám za 
sebou. Došlo mi, že mám před 
sebou čtyři měsíce prázdnin 
a volna, užívání si a odpočinku 
za práci, kterou jsem vyna-
ložila. Oslavila jsem to tím, že 
jsem odstranila veškeré sešity 
z předmětů, které už nebudu 
potřebovat. Vyskládala jsem 
si jen hromádku matema-
tiky. A celé jsem si to užila 
(smích)!

Michal Urban,
chemik tělem i duší ze 4.A

1. Jak jsi prožíval den před 
maturitou?
Poslední den pro mě bylo úte-
rý 19. května. Prožíval jsem 
ho ve společnosti posledních 
otázek z biologie a chemie, 
které jsem ještě moc neuměl. 
Samozřejmě nervozita stoupa-
la, zvláště po tom, co jsem se 
vrátil ze zahájení maturit o den 

Nutno podotknout, že právě 
Anička s oním námětem 
vyhrála minulý ročník. Eliška 
je však tentokráte pojala jinak 
– nechala mluvit svoji fantazii 
o tom, jak by mělo vypadat, 
fungovat a i komunikovat 
ideální WC zařízení. Na 
nejnižším stupni vítězů 
stanul Kryštof Rybáček z 2.B 
s tématem Na vlastní kůži. 
Nezapomeňme ani na diváckou 
cenu, kterou získaly shodným 
počtem hlasů Anna Příkopová 
a Johanka Kučerová (2.C) 
– ta uvažovala nad Ideálním 
partnerem pro sebe. Buďme 
ale solidní; vítězi byli všichni 

účastníci - přemohli svůj stud 
a strach (které brzy shledali 
zhola neopodstatněnými) 
a vyšli s kůží na trh před 
ostatní, aby se ocitli v nelehké 
pětiminutovce přípravy 
proslovu, atd., vše proto, že 
mají rádi mluvení, bavení 
ostatních a i motivační jedničku 
z češtiny.

Ročník 2008 se povedl; 
zasvítil humornými 
sympatickými výkony, které 
jsou jistým vkladem pro příští 
rok, kdy převezme titul Cicera 
po Aničce někdo jiný - možná 
právě ty, studentský čtenáři 
B-komplexu!

Vřelým pozváním na příští 
ročník povzbuzuji i ty, kteří 
nechtějí participovat aktivně, 
ale rádi by si „mluvky“ poslechli 
z pohodlného luxusního sedadla 
botičské židle, aby neváhali 
a příště zaplnili prázdná místa 
mezi diváky!

Na závěr nezbývá než 
poděkovat zúčastněným 
studentům a v první řadě 
porotě za uspořádání pěkné 
události, kterou si tradičně 
všichni ve vlídném prostředí 
užili.

■ Kryštof Rybáček
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dříve. Jinak nejvíce příjemný 
pro mě byl večer, kdy jsem už 
jen relaxoval četbou, případně 
prostřednictvím hudby. Vřele 
to všem doporučuji. Asi nej-
zajímavější věcí na posledním 
dnu bylo to, že moje rodina 
prožívala mojí maturitu víc 
než já.

2. Z jakého maturitního 
předmětu jsi měl největší 
obavy?
Tak na toto je celkem jedno-
duchá odpověď. Protože jsem 
přírodovědně zaměřen, tak 
jsem nikdy nechoval nějak 
velkou náklonnost k jazykům, 
zvláště k těm cizím, tedy pro 
mě byl noční můrou anglic-
ký jazyk. Avšak naštěstí to 
dopadlo dobře, a to především 
díky profesorkám, které mě 
zkoušely. 

3. Měl jsi při maturitě 
„okno“?
Přiznám se, že ano. Při zkouš-
ce z chemie, kdy jsem hovořil 
o možných reakcích, které se 
vyskytují u nearomatických 
uhlovodíků. Nemohl jsem si 
vzpomenout na konkrétní 
příklad nukleofilní adice na 
acetylen, na který jsem byl 
dotazován. Naštěstí to bylo 
jen chvilkové ,,okno“. Nejhorší 
na této věci je to, že člověk 
ví, že se na to koukal a má 
to v paměti uložené. Bohužel 
občas dochází k menším zkra-
tům. 

4. Jakou radu bys měl pro 
budoucí maturanty?
Radu,… no já osobně nejsem 
moc dobrý rádce, ale rozhod-
ně bych rád budoucím matu-
rantům doporučil, aby svoji 
přípravu k maturitní zkoušce 

nenechávali pouze na svatý 
týden. Opravdu, to se nedá 
stihnout. Rozhodně tato stra-
tegie není dobrá pro budoucí 
maturanty s kombinací chemie 
a biologie. 
Hlavně žádný stres a nervová-
ní. Vím, že se to říká lehce, ani 
pro mě to nebylo jednoduché, 
ale dá se tomu předejít. Napří-
klad když si taháte otázku na 
potítku, tak vždy myslete na 
otázku, kterou chcete. 
Závěrem bych rád řekl, že je  
maturita  opravdu příjemné 
popovídání s kantory a mys-
lím si, že není třeba se jich 
obávat. Jejich zájmem není 
vás potopit. Naši kantoři sami 
vědí, že to, co jim tam povídá-
me, je obrazem jejich čtyřleté 
práce, kolik nás toho naučili, 
jak nás motivovali a přinutili 
pracovat. Takže žádný strach. 
A pokud snad budete mít před 
zkouškou pocit, že nic nevíte, 
tak je to dobře, protože když 
víte, že nic nevíte, vlastně víte 
všechno. 

 Klára Steklíková 
letošní absolventka ze 4.C  

1. Jak ti bylo den před 
maturitou? 
Děsně zle. Tolik skleniček jsem 
nerozlila za celý život, jak 
se mi klepaly ruce. Normál-
ně když mám trému, mi jen 
„létají motýli v břiše“, teď mě 
lechtaly i palce u nohou…

2. Máš nějaký recept na 
trému? Měla jsi nějaký 
talisman?
Když jsem byla malá, dávala 
jsem si papírový pytlík na hla-
vu, ale to mi už dlouho nikde 
neprošlo. Tak jsem se aspoň 
talismany ověsila celá. 

3. Jaké myšlenky se ti honi-
ly hlavou, když sis vytáhla 
otázku?
Co jsem si to proboha vytáh-
la??? (a podle výše čísla jsem 
předběžně odhadovala znám-
ku)

4. Jaké to je mít po matu-
ritě?
Před dvěma měsíci jsem doma 
skákala radostí a chlubila se 
mámě: „Mami, dneska dvě 
otázky, dobrý ne?“ a odpo-
ledne o víkendu po maturi-
tě mámě říkám: „Mami, tak 
dneska jsem vstala, nasnídala 
se a od té doby jsem vůbec nic 
jiného neudělala, báječný ne?“ 
Po těch dvou šílených měsících 
je to vážně pohoda. Ale teď mě 
zase čeká příprava na zkouš-
ky. Nebude to takový dril, ale 
rozhodně to nechci podcenit. 
Takže opravdové prázdniny mi 
začnou až pak.

Všem maturantům děkuji 
za rozhovor a přeji hodně 
úspěchů v dalším studiu. 

■ Kristýna Doležalová
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Got music?
Blíží se zima, sněžná děla 

horských středisek foukají, co 
to dá, a vy všichni byste již měli 
mít v myšlenkách zasněžené 
hory, lyže, snowboardy či běžky. 
Stačí i myšlenka na krásnou 
procházku zasněženým lesem. 
Vždyť hory jsou tu a volají!

Také nadešel čas pro analýzu 
anketních lístků, které jste mi 
v tak hojném počtu vhodili do 
hlasovacího boxu (Ankety se 
zúčastnilo celkem 67 studentů, 
děkuji Vám všem!). Slosování 
proběhlo dle regulí koncem 
minulého školního roku a mělo 
jasného vítěze, Petra Kordu ze 
2.B (dnes již 3.B – pozn. redak-
tora), který obdržel slíbené 
originální dvoucédéčkové al-
bum Pink Floyd, The Wall. Tak 
jak to s tou hudbou na Botiči 
vlastně je?! 

Je to opravdu divoké. 
A to odrážím pouze výčet 
především z řad loňských 
prváků a druháků, místy 
i třeťáků, kteří se do výzkumu 
zapojili. Čtvrťáci v té době 
měli zřejmě jiné starosti nebo 
ve škole již vůbec nebyli. Asi 
se oddávali omamnému jazzu 
úspěšné maturity či punku 
neprošlých testů. 

Musím říci, že posloucháme 

velmi mnoho rozlišných žánrů, 
kapel a zpěváků. O mno-
hých hudebních stylech jsem 
nikdy neslyšel a rád jsem si 
je naladil v rádiu. Na prvním 
místě je jednoznačně rock. 
V patách mu co do oblíbenosti 
kráčí metal následován DnB 
a punkem. Dále pak raggae, 
ska, hip-hop, disko, pop, jazz 
a další. Oblíbené jsou tedy 
modernější směry vznikající 
v 2. polovině 20. století. Hudby 
komponovaná před světovými 
válkami a během nich se tak-
ové oblibě již netěší. A jak jste 
se vyjadřovali Vy, soutěžící? 
V kolonce „Proč mám rád hud-
bu“ jste se konečně vymáčkli. 
Posuďte sami: 

„Proto. Dává životu nový 
rozměr, někdy dva.“

„Protože je lepší než zvuky 
obyčejného života (lidi, kteří 
bydlí v paneláku, vědí...).“

„Kvůli těm krásným chlapům, 
co hrajou.“

„Nemám ráda ticho.“

„Protože jsem na ní závislá.“

„Hnací motor.“

„Je to mazec.“

„Protože je to nářez a má to 
grády.“

„Důvod se vždycky najde.“

„Protože ji miluju, a když ji 
miluješ, tak přece není co 
řešit!“

A nyní již pořadí kapel, 
které vyhráli anketu:
1. Nightwish (11)

2. Pink Floyd  (6)

3. Beatles, Bob Marley, Within 
Temptation, Sto Zvířat (4)

4. DJ Pixie, Tleskač, Madonna, 
D.Landa, Kabát, Cranberries 
(3)

5. Led Zeppelin, Jimmy Hen-
drix, Linkin Park, M.Manson, 
ASDC, Metallcica, GnR, Ram-
stein, Manu Chao, Pendulum 
(2)

6. Queen, Frank Zappa (1)

Pozn.: V závorkách jsou 
uvedeny počty hlasů.

■ Martin Rybáček

Expedice Norsko 2009
aneb proč pilně studovat a kam na prázdniny

Měl bych se představit. Pat-
řím mezi ty, jež úspěšně a se 
slzou v oku Botičskou již opus-
tili. A za rok venku jsem nabral 
nové zkušenosti zakončené 
expedicí do Norska. A tuhle 
stránku nepíšu jen proto, že na 
mě šéfredaktor hodil smutná 
očka, ale i jako zprávu vám, 
proč studovat pilně a aktivně.

Na začátku letošních prázd-
nin se skupinka deseti dob-
rodruhů shromáždila na 
autobusovém nádraží Florenc 
obtěžkáni velkými batohy 
a převelikým natěšením se na 
severské dobrodružství. A pro-

tože cesta k vytouženému cíli 
trvala 22 hodin, mám spous-
ty času vám představit členy 
výpravy. Nejpodstatnější, nej-
výkonnější a celkově nejlepší 
jádro skupinky tvořila sed-
mička z řad Šímových kulíšků 
(předloňské maturitní céčko). 
Jmenovitě Já, Marty, Zuzka, 
Terina, Mirka, Péťa a Adéla. 
Dále jsme si přibalili Martina 
(skupinový překladatel z rod-
né němčiny) a dva slouhy na 
nošení nákladů a pro pobavení 
–  Děti taťky Ševčíka (součas-
ná 4.B) – Kubu a Dana. Až je 
na chodbě potkáte, podrbejte 
je za mě pod bradičkou.

Tím bychom měli za sebou 
jak trochu složitější představe-
ní, tak trochu náročnější cestu  
busem do Osla. První dojem 
z hlavního města Norska byl 
celkem jednoduchý – všepro-
nikající vedro a dusno. Druhý 
dojem byl celkem odpudivý 
– všudypřítomní feťáci (to se 
v Praze nevidí). Třetí dojem 
byl konečně příjemný – ujala 
se nás jakási černoška, která 
nás vmísila do právě probíhají-
cí černošské církevní slavnosti 
s ochutnávkou národních spe-
cialit Afriky a Střední Ameriky. 
Je vidět, jak si ve světě váží 
Botičského studenta! A po 
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této havajské vsuvce jsme 
podle programu pokračovali 
dál na sever, až k velikému 
jezeru značícímu začátek nej-
vyššího severského pohoří 
Jotunheimen. Dál se po deset 
dní cesta nesla v atmosféře 
obdivu místních krás a fňukání 
těch dvou Dětí taťky Ševčíka 
(Ale nesmějme se jim pořád, 
měli oproti svým spolužákům 
alespoň dost odvahy vůbec se 
připojit k od Šímy dokonale 
připravené partě zkušených 
přírodomilů a horalů!). Proto 
nepovedu další vyprávění po 
dnech, ale po předmětech, 
kterými jsme si za ty čtyři 
roky prošli a které jsme teď 
využívali.

Proč dávat pozor na zemá-
ku.
Měli jsme dojít na konec údolí 
– západním směrem. Z prvo-
uky prvního stupně základní 
školy si jistě všichni pamatují 
alespoň některé zásady, jak 
v přírodě poznat, kde je sever. 
A zkušenější mezi vámi jistě 
dávno zjistili, že většina z nich 
funguje jen za specifických 
podmínek nebo rovnou pro-
stě nefunguje. Proto nikoho 
nepřekvapí, že když se dva 
nejmenovaní účastníci pokusili 
o nalezení severu k zoriento-
vání mapy uprostřed hlubo-
kého vysokohorského údolí 
podle lišejníků, byla to zají-
mavá podívaná. Nejenže zde 
žádné takové lišejníky nebyly, 
ale hlavně bylo vše zasypáno 
půlmetrovou vrstvou sněhu. 
Když se po půlhodinovém hle-
dání slunečnic zamítla i tato 
možnost, zmínil se někdo 
krátce o mraveništích, která 
mají jednu stranu více kol-
mou. To už však přestala být 
legrace, jelikož nám začala být 
zima. Nakonec nám určování 
světových stran zabralo velmi 
dlouhou dobu, takže sluníčko 
padlo tak nízko, že jsme s pře-
hledem mohli určit západ.
 
Proč dávat pozor na biolo-
gii.
Biologie řeší dvě základní 
otázky. Co si můžu dovolit 
sežrat a co mě to zase bolí. Na 
horách je pořád hlad. Takže 

když nám decentně oplesnivěl 
chleba, stačilo zavzpomínat 
na výrobu hermelínů a nivy 
a nikdo se moc neošklíbal… 
Navíc jsme dokázali rozpo-
znat, která z hub je jedovatá 
(což jsme pak experimentálně 
ověřili), takže byla i vyso-
kohorská smaženice (I když 
nevím, jestli je to dost přes-
ný termín pro to, co jsem pak 
nemohl z víka ešusu dostat 
dolů.). Ale hlavní je biologie 
člověka, tedy pokud s sebou 
nemáte psy… Vybírat nejšťav-
natější části lidského těla jsme 
díky znalosti plísňologie a hou-
bologie nemuseli, zato jsme si 
každý večer mohli stěžovat 
na konkrétní natažené svaly 
a každé ráno přesně říct, pod 
jakou kostí máme proleženiny. 
A to jsou informace (odborněji 
„data“) k nezaplacení…

Proč dávat pozor na che-
mii.
Chemie, obzvlášť chemické 
laborky jsou pro život horala 
velice důležité. Pěstují totiž 
smysl pro to správné množství 
chemikálií… Vařili jsme polen-
tu (kukuřičná kaše). Nutno 
přiznat, že u většiny výpravy 
mnoho úspěchů nesklidila. 
Dokonce přes jinak neustálý 
hlad polenta napoprvé zbyla! 
Proto jsme novou várku vařili 
s dávkou koření, aby se zakry-
la její ne-chuť. A ten, co se 
toho ujmul, asi laborky flákal. 
Protože česnekového prášku 
narval všude tolik, že by to 
i tasemnici vypálilo. A papri-
kového prášku nasypal dosta-
tek na to, aby kaše dostala 
ještě zlověstný temně červený 
nádech. Další den byla na jídel-
níčku opět polenta – tentokrát 
se zvlhlým kakaem, ani to nás 
však nepřesvědčilo, a tak jsme 
raději zůstali o hladu… 
A ještě chemická poznámka. 
Kdo dává na hodinách pozor, 
nebál by se zubní pasty s fluo-
rem. Fluor jen tak tam oprav-
du není.

Proč dávat pozor na fyzice.
Nejprve určeme základní para-
metry. Průměrná pěší rychlost 
(v závorce přepočet jednotek 
SI na jednotky turistické): 

1,11 m/s (4 km/h); doba: 
1 036 800 s (12 dní);  počet 
biomechanických subjektů: 
10 ks (10 turistů); rozsah 
nadmořské výšky: 1969 m 
(500 – 2469 mnm) A ještě 
Küberholova-Lienského kon-
stanta: klk = 2.
A teď trocha předodjezdového 
počítání a zamyšlení se nad 
trasou expedice. Vyjdeme-li 
z předpokladu průměrné rych-
losti chodce 1,11 m/s a doby, 
kterou jsme měli na překonání 
spojnice Bygdin (P.S.: vidíte, 
další vyjmenované slovo po B; 
češtinářská poznámka) - Ovre 
Ardal s libovolným množstvím 
variabilních mezibodů ležících 
v trojdimenzionárním prosto-
ru, tedy 103 680 s (zaokrou-
leno na dny J), dostaneme 
vzdálenost 1 152 000 metrů. 
To je samozřejmě teoretická 
maximální velikost okruhu. 
Jsme jen lidi, co musí odpočí-
vat, jíst, starat se o sebe, hrát 
si, nebo ještě časově náročněji 
spát či se hádat nad mapou. 
Proto by neměl být časový pří-
děl pro akci „pohyb“ větší než 
8 hodin. To redukuje maxi-
mální vzdálenost na třetinu, 
tedy 384 000 metrů. Stále ji 
ovšem nemůžeme odměřovat 
na mapě, protože naše vzdá-
lenost počítá s trojdimenzi-
onárním prostorem hor, ne 
s planárním prostorem mapy. 
A teď potřebujeme Küberho-
lovu-Lienského konstantu pro 
přepočet z 3D na 2D za roz-
dílu výškové polohy vztažené 
k nejníže položenému a nej-
výše položenému bodu poho-
ří, která ještě sníží počítanou 
vzdálenost o 50 procent. Zís-
káváme tak maximální mapo-
vou vzdálenost  192 000 met-
rů. A to už je číslo, se kterým 
se dá pracovat! 
A tak jsme si již mohli přesně 
naplánovat cestu, abychom 
toho zažili a viděli co nejvíc. 
Ale! Jediná nevýhoda teore-
tické fyziky je její neprak-
tičnost. Během prvního dne 
náš výpočet totiž znehodno-
tilo mnoho vedlejších faktorů 
(které se při počítání příkla-
dů v hodinách fyziky běžně 
zanedbávají), mezi něž patřily 
především: sněhové vánice, 
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nečekaně nízké a vysoké tep-
loty, plesnivý chléb a s ním 
související hlad, mokré boty, 
težké batohy, nutnost fotogra-
fování a kochání se místními 
divy, v horách velmi složité 
a především časově náročné 
vykonávání potřeb (především 
u dívek), snaha o zkrácení 
určitého úseku, která většinou 
skončila jejím dvojnásobným 
protažením, dále také slabá 
morálka družstva a mnoho dal-
ších problémů, které vás před 
odjezdem nenapadnou. Tak 
jsme mohli zahodit naše staré 
výpočty a zkrátit plánovaný 
okruh o další dvě třetiny…
Proč tedy dávat pozor na fyzi-
ce? Ani ne tak pro to, abyste 
mohli plánovat výlet na Sever, 
jako pro to, abyste rozuměli 
tomuhle odstavci. A věděli, 
kdy se čas od času pro zjed-
nodušení vyplatí zavést nějaký 
nový axióm nebo neznámou 
konstantu.
 A teď pro výrazné zjedno-
dušení udělám krok stranou 
– z pole teoretické fyziky do 
pole nevědecké intuice. A tím-
to krokem získám axiom kon-
stanty pro přepočet mezi 3D 
a 2D, který odteď činí 2.

Proč dávat pozor na mati-
ce.
Důležitost umět počítat jsme 
si ověřili hned na úvod našeho 
putování. Když nám autobus 
zastavil kdesi na mezi, rych-
le jsme vystoupili a šlo se 
pro batohy. Aby se vykládka 
urychlila, vytvořil se řetěz. 
A tak jsme si podávali batohy, 
a když jsme je měli všechny, 
zamávali jsme řidiči a autobus 
se vydal dál na svou cestu. 
Plni elánu jsme hned naháze-
li batohy na záda, ale jeden, 
jedenáctý, se stále válel na 
zemi. Když jsme se vzájem-
ně ujistili, že si vážně nikdo 
nevzal pro jistotu dva, vyběhl 
skupinový rychlonožka máva-
je rukama jako strašák na poli 
zastavit autobus. Díky jele-
ním skokům autobus chytl na 
nájezdu na hlavní silnici. Po 
chvíli jej doběhl další z našich 
běžců i s batohem. Tak jsme 
jej mohli vrátit a všem se ule-
vilo, že nebudeme muset tahat 

dalších 20 kilo navíc.
A z toho plynou dvě poučení. 
Zaprvé, do života je vhodné 
umět počítat víc, než na co 
vám stačí prsty na rukou. A až 
někam pojedete, hlídejte si 
cestou vlastní zavazadla!

Proč dávat pozor na dějá-
ku.
Motivací tentokrát bude něco 
jiného – proč dějepis rychle 
dostudovat. Někteří Norové, 
hlavně zaměstnanci hotelo-
vého komplexu Spiterstu-
len, z nějakého neznámého 
důvodu nenávidí Čechy. Asi 
pro naši genialitu, s jakou se 
vyhneme všem přebytečným 
poplatkům, které by šly do 
jejich kapes. Takže zatímco 
jsme stanovali přesně za hra-
nicí zpoplatněného území ke 
stanování, chtěli jsme jim ušlý 
zisk vynahradit jinak. Totiž 
výpravou na horkou čokoládu. 
Jen co jsme dorazili do jídelny, 
přišla za námi velmi příjem-
ná recepční a velmi vybíravě 
(nechápu, proč se říká spíš 
„nevybíravě“ vždyť ona muse-
la celou noc listovat anglickým 
slovníkem, aby vybrala ta nej-
útočnější slovíčka) nás prostě 
vyrazila. Ještě v přezouvárně 
na nás vysypala vše, co měla 
vůči Čechům všeobecně.
A jakým způsobem tohle 
spadá pod dějepis? My jsme 
byli klidná skupinka a po pár 
hodinách jsme myšlenku na 
Česko-Norskou válku opustili, 
někdo by ale už tak shovívavý 
být nemusel. Pak by v dějepise 
přibyly další hromady stránek 
na učení se o tomhle konfliktu. 
A věřte, jméno té recepční je 
nezapamatovatelné…

Proč dávat pozor na češti-
ně.
Vytříbená čeština se vám 
vždycky na společných výle-
tech hodí. Obzvlášť, když se 
hraje slovní fotbal o tak vzác-
nou sušenku. Bohužel, když 
má více lidí literární nadání, je 
pak hra tak dlouhá, že člověku 
vyhládne a ještě před koncem 
sežere zásoby svých sladkostí 
na další dva dny.

Proč dávat pozor na hudeb-
ce.
Výchova k hudbě se také 
osvědčila. Nejen, že jsme měli 
silnou zbraň proti trudnomysl-
nosti, navíc jsme si mohli na 
melodii Tří citrónků dovolit 
profesionálně sepsat vlastní 
slova. Tak vznikla Naše hym-
na. A k ní jsme ještě otextovali 
několik dalších lidovek, takže 
až se naše vypalovačky řádně 
rozšíří mezi veřejnost, neusly-
šíte na cestách nic jiného…

Proč dávat pozor na jazy-
cích.
Ač se to může zdát divné, jazy-
ky tolik důležité nebyly (hlav-
ně francouzština nám byla 
v Norsku na… houby). Faktem 
je, že nahoře v horách se 
prostě každý s každým nějak 
domluví, obzvlášť, když polo-
vina lidí mluví česky a Norové 
se v zápalu sportovního výko-
nu s nikým nezdržují. Přesto 
máme pěknou vzpomínku na 
kurz English for beginners, 
když jsme se v Oslu domlouva-
li s městským policistou, proč 
nesmíme stanovat tam, kde je 
to z důvodu ochrany památek 
zakázáno. Asi jsme jej naší 
angličtinou drtivě porazili, 
protože policista odběhl pryč. 
Už jsme si mysleli, že se váž-
ně budeme muset stěhovat, 
když se zase vrátil. Usmál se 
a vypravil ze sebe bezchybně: 
Okay, but no shiting and pising 
in the ruins!

Proč dávat pozor na tělá-
ku.
Co s tělákem? Kromě toho, 
že se na něm čas od času 
musí někdo hýbat? Pravidla 
a správné myšlení do sportů… 
Když už jsme stanovali třetí 
den na stejném místě a výpra-
va byla zmožena z výhledů po 
nejvyšších štítech,  zavládla 
v našich řadách chuť po spo-
lečenském sportu. A protože 
jsme stanovali na výborném 
trávníku, uspořádal se odpo-
lední Patovka Norway Golf Cup 
2009. Hrálo se na dva týmy, 
každá jamka byla pečlivě při-
pravena a nutno podotknout, 
že, oproti zastaralé a nudné 
verzi snobské společnosti, ne 
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vždy jen hloubena (většinou 
pomocí ešusu, či jiného nádo-
bí). Účastníci se golfisticky 
oblékli (šatníky jsme na to 
měli dostatečné) a vyrazili do 
lesa pro to správné nářadíčko. 
A zatímco byl celý field zalit 
sluncem, míčky obou týmů šly 
z greenu na brown, hráči měni-
li hole z 13ky dřeva na Ladies 
či Patovku a vzduchem létaly 
stále zajímavější a procítěněj-
ší hlášky. Nakonec jeden tým 
nabral veliký náskok, a když 
už měl vítězství v kapse, sou-
peři jim jej vyfoukli krásnou 
koncovkou. Pak již rozhod-
čí ukončil zápas a vítězové 
poraženým snědli sušenky.
A co se dělo o dva dny později, 
kdy jsme si na sněhu zahráli 
lední hokej, raději již rozebírat 

nebudu. To byste pak chtěli 
těláky přidat a ze sportovní-
ho kurzu by vás nikdo domů 
nedostal.

Proč dávat pozor na IVT.
Možná pro někoho kupodivu 
i IVT přináší užitečné zkuše-
nosti do hor! Norské počasí 
je asi jedno z nejlépe sledo-
vaných na světě, statistické 
propočty vydávají dokonce 
pro každé údolí zvlášť s hodi-
novým rozestupem! Prostě na 
každé boudě je připíchnuta 
stránka s na hodinu přesnými 
grafy na další dva dny. Kdo si 
ale pamatujete na statistiku, 
jistě tušíte, že teorie vzorců 
a praxe shánění dat do nich 
jsou dvě věci od sebe vzdá-
lené jako bezdrátová a labo-

ratorní myš. A kdo to věděl 
mezi námi? Ti, co si druhý den 
obouvali suché boty a, ač za 
svitu slunce, i pláštěnku.
Nutno však podotknout, že 
statistika není jedinou, velmi 
užitečnou věcí, kterou se na 
hodinách IVT naučíte. Totiž 
každý, kdo projde výchovou 
pana profesora Markalouse, 
jistě dobře ví, že velmi potřeb-
nou věcí je přezouvání. A to 
platí i zde. Je opravdu dobré se 
na horách čas od času přezout 
do otevřené a prodyšné obuvi! 
Na druhou stranu však velmi 
nedoporučuji chodit na horách 
bez ponožek, to by mohlo 
dopadnout opravdu špatně…

■ Jan Zámečník

Naši profesoři
Konečně jste nalistovali 
na v B- komplexu určitě 
nejoblíbenější rubriku. Myslím, 
že tentokrát se povedlo zach-
ytit opravdu velké množství 
povedených a vtipných situ-
ací. Proto doufám, že i dnes 
budete s “Našimi profesory” 
spokojeni.

Při pololetním přezkoušení má 
studentka na tabuli napsat 
chemickou rovnici kopulace 
diazoniových solí.
Prof. Ševčík: „Chcete dvo-
jku, musíte kopulovat!“

Prof. Hlistová při výkladu 
okupace města Vichy: „Vichy, 
to je vlastně kosmetika – to 
mi teď došlo poprvé, to je, 
jak to máte oddělený (mává 
vlevo a vpravo) – dějepis…
život.“

Student: A proč Kanaďané 
šli do války na pomoc Velké 
Británii?
Rozvine se debata. Profesorka 
se snaží podat vyčerpávající 
odpověď, načež další student 
dodává:   „Navíc Kanada je 
vlastně pod Británií.“
Prof. Hlistová (nadšeně): 
„No díky, to mi nedošlo.“

Prof. Hlistová (uprostřed 
výkladu): „ …a zároveň tady 
ten parlament… (odmlčí se) 
Já cejtim polívku. Necítíte 
polívku? No to je asi, že mám 
hlad.

Prof. Sudzinová: „A jaký 
zapojíme do obvodu 
proud: stejnosměrný, nebo 
střídavý?“ 
Student (nejistě): 
„Stejnosměrný?“
Prof. S.: „Seš mrtvej.“

Student během chemie sahá 
spolužačce (proslulé láskou 
ke koním) na vlasy, to uvidí 
profesor a vybízí ostatní, aby 
si také sáhli na její jemné 
vlasy. Rozběhne se debata 
o studentčině šamponu.  
Na to prof. Ševčík 
nekompromisně: „To jsou 
nějaké přípravky na koně, 
po nich máte srst hebkou 
a hladkou.“

Prof. Hlistová: Maršál 
Pétain…Pétain…to vám možná 
také připomíná název jedné 
hry…
Student: Petting?
Prof. Hlistová: No, no, no, 
to není hra!

Prof. Šmejkalová: Jděte na 
Matfyz a pak vás nevzruší 
absolutně žádný nekonečno!

Prof. Nováková: Nežvýkejte 
mi do očí!

Prof. Včelaříková: Eva 
knows?
Student: Eva´s nose?

Student 1: Teď vyšel nějaký 
časopis s 33 nejlepšíma 
špionama na světě.
Student 2: To asi nebudou 
moc dobrý špioni, když jsou 
v časopisu…

Prof. Hlistová: A víte, jak 
se jmenoval ten Lord co stál 
mezi Anglií a Německem?
Student: Voldemort?

Prof. Včelaříková: Kdo je 
tailor?
Student: Šič?
Prof. Včelaříková: To není 
šič, ale krejčí!

Prof. Matznerová: Matzn-
erová prostě ráda přemýšlí na 
záchodě, no…

Prof. Šmejkalová: Ale 
čtyřkař prostě nemůže vy-
chutnat krásu příkladu…
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Student: Mě nic nenapadá.
Prof. Ševčík: To se nebojte, 
tady jste v bezpečí, tady vás 
nic nenapadne…

Student (zabrán do počítání 
příkladu): Teď to ještě 
vykrátim, vole…
Prof. Šmejkalová: Cožéééé?

Prof. Ševčík: Viděli jste, že 
ta plotice, co jsme ji pitvali, 
už na vás nemrkala…
Student: Tak to je jasný, 
když byla mrtvá…
Prof. Š.: …nemrkala na vás, 
protože plotice nemají víčka…

Prof. Cmuntová: Tohle je 
čtenářsky debilní věta…

Prof. Ševčík: Pod vodou je to 
nepraktické se nadechnout.

Prof. Markalous: Většina je 
většinou blbá…

Prof. Markalous: Radši 
spěte, než kdybyste si dali 
nějaký Erectus.

Prof. Čambal: No stojí to, no 
vy víte za co.

Prof. Markalous: Také dělá 
divy propláchnout tlamu stu-
denou vodou.

Prof. Ševčík: Viděli jste, jak 
začuchala!

Prof. Šmejkalová: Víte, 
jaká je druhá nejprodávanější 
kniha na světě?
Student: Petáková?

Prof. Ševčík: Prosím vás, 
chlapci, jestli si chcete 
vyznávat lásku, tak prosím 
ne u haworthových vzorců 
fruktózy!

Prof. Čambal: Mrtvý 
záchranář, špatný záchranář…

Prof. Ševčík: Zpět k 
játrům…řekli jsme si, že mají 
tři laloky…
Student (který se právě 
probudil): Cože, my už berem 
žraloky?
Prof.: Ježiš, dneska jste hro-
zný, pustíme si radši video…

Prof. Hlavsa: Tahle knížka, 
já vlastně ani nevím, co v ní 
je, ale říkali, že je pro první 
ročník.

Prof. Šmejkalová: Stu-
dentko, vy radši hoňte ty 
jedničky!
Studentka: Vždyť já honim!

Prof. Hlavsa: Každý se určitě 
setkal s pojmem kartografie...
Student: Co to je?
Prof. Hlavsa: Mapičky, 
knihovnička... 

Prof. Ševčík: Kdo se mnou 
má dneska seminář?
Student: Leda tak sv. Jonáš!

Student (o hodině fyziky): 
Ale přece když nalepim rypák 
na zrcadlo, tak se v něm 
neuvidim, i kdyby bylo túdle 
velký!

Student (o angličtině): 
A to biscuit, to jsou jako 
biskupové?

Prof. Ševčík: Například na 
žaludu nejsou žádné potní 
žlázy…
Student (pochybovačně): 
Nóóó…

Prof. Říha: Pazdráti!

Prof. Hlavsa: Stvořil vás 
Bůh? Mě tedy ne…

Prof. Hlavsa: Taky jste 
nějak vznikli, myslím, že vám 
nemusím říkat jak.

Prof. Šmejkalová: Ježiš, vy 
jste snad vzdělání odolní!

Prof. Marešová: Má ještě 
doma někdo káču, s kterou 
by si hrál?
Student: Ne, ale mám bej-
blejd…

Prof. Hlavsa (mluvě o jiných 
galaxiích): Můžou tam být 
blbci jako my…

Prof. Říha: Neviděli jste 
moje brýle? Sluneční...
Prof. Hlavsa: Vašku, 
všechno vzniká a zaniká...
Prof. Říha: Aneb ať žijou 

černé díry...
Student: Vždyť je to úplně 
stejný!
Prof. Šmejkalová 
(vyděšeně): Tak to vůbec ne! 
To je jako holinky a hodinky!

Prof. Ševčík: Do kdy vám 
narostou všechny zuby?
Student: Do osmi?
Prof. Š.: Jako do osmi večer, 
nebo co? Néé, do patnácti!

Prof. Janoušková: Upřímně 
řečeno, na co ses ptal?

Prof. Janoušková: Je to 
velice intimní deník, ale není 
to žádná pornografie!

Prof. Šmejkalová: Nejlepší 
byly dvojky, ale bylo jich do-
cela dost… Asi 3…

Prof. Vrbová: Budete re-
povat, až vám z toho bude 
špatně.

Prof. Šmejkalová: Danieli, 
já jsem vám říkala, že vy-
hodíte tu žvejkačku!
Daniel: Já jsem jí vyhodil, ale 
teď tady mám rohlík…

Prof. Kotrčová: Aby stres 
mohl zabíjet mozkové buňky, 
musíte nějaké mít!

Prof. Ševčíková: A odkud 
kam jste se stěhoval?
Student: No, z Chorvatska 
na Pankrác…

Prof. Šmejkalová: A vy 
už mi nepište ty písemky 
červenou propiskou, jak vám 
je mam asi opravovat?
Student: Modrou?

Prof. Hlavsa: Je to na dvě 
věci... Respektive na jednu 
a má 5 písmen. 
Student: Na hovno?
Prof. Hlavsa: Ano máte 
pravdu kolego…

Toť v tomto čísle vše. A jestli 
máte v zásobě také nějaké 
vtipné hlášky či situace ze 
školních lavic, neváhejte 
a posílejte je do redakce! 
Budeme za vaši spolupráci 
vděční! 
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Abeceda s prof. Šímou
V čem spočívá profesorská 
abeceda? Tázaný profesor 
musí říct první věc, která ho 
napadne na dané písmeno 
v abecedě a odůvodnit ji. 
Musím říci, že spolupracovat 
s panem profesorem Šímou 
bylo velice zábavné a také 
odlehčující, protože jsem si 
sedli do altánku v Chuchel-
ském háji a dali si svačinu, 
ještě spolu s paní profesorkou 
Sudzinovou na botanické 
exkurzi. Tak se podívejte, jak 
to dopadlo.

Auto - Třeba auto, což je 
věc, kterou nepotřebuju, si 

myslím, a kterou si pořizovat 
asi nebudu.

Botičská - Tak myslím, že 
Botičská je můj život. 

Citrón - Jakou to má spoji-
tost se školou? Kyselých 

obličejů není v té škole tolik. 

Domů - Už abych byl doma, 
ba ne. Dneska je tak hez-

ky, že se člověku ani nechce 
doma sedět. A jsem rád, že 
jsem s vámi mohl vyrazit do 
divočiny. D jako divočina. 

Eskymo - Dal bych si právě 
teďko nanuka, protože 

počasí tomu přeje.

Francie - Teď jak se vrá-
tili z Francie z výměnného 

zájezdu, tam bych se rád také 
někdy podíval, ale neumím ani 
slovo francouzsky.

Gumáky - To bylo po pov-
odních, když jsme šli 

pomáhat kolegům odklízet 
popovodňové zkázy. Tak 
jsme tam lítali v galoších 
a gumákách.

Hodina - Hodina je někdy 
nekonečná. (a pak už od-

bíjí) Jo jo jo pátá. To je nejhorší, 
když je to až ta pátá.

Chemie - Chemie je dobrá 
věc. Já jsem na gym-

plu ještě ani zdaleka netušil 

o sobě, že ji budu mít jednou 
takhle rád a to mě do toho 
dotlačilo vlastně až to, když 
jsem tu chemii začal učit, 
takže jsem si k ní našel cestu 
a je to opravdu zajímavý obor 
a myslím si že může být zají-
mavý i pro vás. 

Inteligence - Inteligence, to je 
problém. Snažíme se ve vás 

probudit inteligenci a někdy se 
to zdaří a někdy ne. 

Jahoda - Napadla mě jahoda. 
Tady když se jde létem, tak 

tady jsou lesní jahody. 

Kolegové - Kolegové ve 
škole jsou myslím opravdu 

dobrá parta lidí. I díky ním 
mě to ve škole baví. Jsou tam 
lidi, na který se může člověk 
spolehnout, kterým se může 
svěřit a který má rád. 

Laskonka - Dal bych si třeba 
laskonku nebo nějaký dortík 

na dodání energie.

Maturity - Teď čím nejvíc asi 
žiju, jsou blížící se matu-

rity, kdy jako každý rok budu 
trošku na trní, jak to celé do-
padne. A přijde mi, že každý 
rok jsem víc a víc na tom trní.

Nuda - Rozhodně ve škole 
není nuda. Tam člověk 

nemá čas se nudit. Není  
vlastně příležitost se v klidu 
nudit. Člověku to umožní si 
trochu odpočinout, nuda léčí

Oběd - Oběd, opice, ba ne. 
Dneska ne. Opice jsou 

v zoologický zahradě.

Pedagog - Protože jsem 
učitel a jsem tomu rád.  

Rámus - Tak oproti tomu 
tichu je často v hodinách 

trochu Rámus. Ale s tím člověk 
musí počítat.

Sudzinová - Děkuji paní 
profesorce Sudzinové, že 

dneska se mnou šla a pomáhá 
mi vás hlídat.

Ticho - To je něco, čeho se 
ve školství moc nedostává, 

a protože ticho léčí, a tak 
bych si ho přál někdy trochu 
častěji.

Utahaný - Někdy jsem z to-
ho utahanej.

Víra - Věřím, že to přežijeme, 
všichni. 

Zpěv - Támhle zpívá 
pěnkava. Takže zpěv. To 

je moje silná stránka v uvo-
zovkách. Zpívat neumím, ale 
zpívám rád, a proto jsem pořád 
stále spojen s dramaťákem a s 
muzikály, protože je to věc, 
která mě opravdu baví.  Nesmí 
se člověk moc koukat na to, 
jak to vypadá a jak to umí, ale 
když to člověka baví, je ochot-
ný zazpívat i před lidmi. Tohle 
je věc, kterou nemusím dělat, 
ale baví mě a dělám ji rád. 

A jelikož je to pan profesor 
Šíma, tak poslední písmeno 
je…

Šíma - Tak třeba Šíma? Já 
Šíma. Jo to jsem já! 

Moc děkuji panu profesorovi, 
že si udělal čas a věnoval mi 
ho. 

■ Ela Růžičková
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Výsledky ankety 
o nejsympatičtějšího studenta, nejoblíbenějšího 

profesora a nejlepší předmět
Určitě si každý z vás všiml, 

že se v našem ústavu konalo 
hlasování o nesympatičtějším 
studentovi a studentce, 
nejoblíbenějším profesorovi 
a nejlepším předmětu. B-kom-
plex je tu dnes také od toho, 
aby vám představil vítěze 
v jednotlivých kategoriích 
a snad vám i ukázal, jak byly 
boje a sčítání hlasů dramatické 
do poslední chvíle.

Nuže, vraťme se ale úplně 
na začátek. Jak to všechno 
začalo? Když jsme loni zpra-
covávali dnes již historická, 
původní čísla B-komplexu, 
narazili jsme v nich mno-
hokrát na soutěže Miss 
a Sympatie, volby profesorů, 
studentů i předmětů na 
škole nejoblíbenějších.Tento 
podnět vedl k velké diskusi 
o tom, kdo by asi vyhrál an-
ketu, kdyby se zorganizovala 
nyní. Sžíravá myšlenka nám 
nedávala spát, rozhodli jsme 
se tedy, že hlasování musíme 
uskutečnit. O týden později 
vám již vaši češtináři (za což 
jsme jim vděčni a tímto jim 
děkujeme) rozdávali anketní 
lístky. Po týdnu nás čekalo milé 
překvapení, když jsme zjistili, 
že se hlasování zúčastnilo 
celých 319 studentů (za což 
opět musíme poděkovat vám, 
kteří jste vyplnili dotazníčky). 
Po této milé zprávě však 
přišel nemilý úkol, totiž zpra-
covat všechny informace. 
Tuto činnost jsme však zv-
ládli během necelého týdne ve 
vyučovacích hodinách, které 
však raději nebudu jmenovat, 
abychom nedostali zpětně 
poznámky za nepozornost 
v hodině. Další týden přišlo 
finále a s ním i hlasování, 
které se z plánovaného týdne 
protáhlo na tři týdny. Snaha 
a trpělivost však přináší ovoce, 
a tak se nám v hlasovací krabi-
ci nakonec sešlo 192 finál-
ních dotazníčků (mimo jiné 

také necelých 20 padělaných 
lístků, dva kapesníky, pérko 
od propisky a jednu housku 
se salámem, u které vážně 
nechápu, jak se ji tam někomu 
podařilo narvat). Pojďme se 
však nyní konečně podívat 
na to, jak hlasování probíhalo 
a jaké jsou výsledky.

Volba nejsympatičtějších 
studentů

První kolo
Pro zajímavost zde uvedu, 
jak si počínali studenti v jed-
notlivých třídách při prvním 
hlasování, kdy každý mohl 
napsat dvě vyvolené dívky 
a dva vyvolené chlapce ze své 
třídy, kteří posléze postoupili 
do finále. V závorkách jsou 
uvedené počty hlasů, kteří 
studenti obdrželi od své třídy. 
Tučně jsou označeni finalisté.

1.A
Zlatníková V. (7), Bártová E. 
(6)
Girgel J. (13), Pešek T. (6)

1.B
Demešová J. (9), Větrovcová 
M. (7), Bruchnová A. (6)
Pospíšil Š. (10), Míča M. (7), 
Hilli A.(6)

1.C
Piskáčková A. (7), Moláčková 
M. (6), Laudová K. (6)
Dobrý V. (10), Oujiří V. (9)

2.A
Kopřivová K. (6), Získalová 
T. (5), Žáčková A. (5)
Lukeš P. (13), Mařík T. (5)

2.B
Světlíková D. (13), Bicanová 
Š. (12), Kubínková K. (7)
Tehrany S. (14), Krátký D. 
(10), Pokorný J. (8)

2.C
Brandová M. (9), Pešková K. 
(5), Růžičková A. (5)

Kořený L. (11), Kuchtiak V. 
(8)

3.A
Drápková K. (7), Kopsová J. 
(6)
Linhart P. (7), Sorrori S. (6)

3.B
Běhalová V. (6), Hanušová 
D. (5)
Weiss Š. (9), Vejmola Č. (8)

3.C
Daňhelovská T. (11), 
Kučerová J. (10), Weissová M. 
(9)
Mandaus M. (8), Trojan M. 
(7)

3.D
Slabochová B. (7), Kamešová 
T. (6)
Kvaček J. (10), Kučera J. 
(7)

4.A
Jindrová H. (7), Mášová N. 
(6), Poláková P. (6)
Poustecký M. (13), Kuchař 
O. (12), Petrák J. (9)

4.B
Kufrová K. (12), Rybáčková 
K. (9)
Rybáček M. (13), Altman J. 
(6), Šuto L. (6), Bartošek D. 
(6)

4.C
Franeková T. (10), Kel-
narová I. (9)
Mareš F. (15), Burda J. (7)

Finále
Do finále tak postoupil 1 chla-
pec a 1 dívka, tedy dohromady 
26 studentů, kterým se dávaly 
hlasy ve finále. Hlasování se 
zúčastnili dokonce i profesoři! 
Podrobnější výsledky ankety, 
rozdělené na počty hlasů od 
dívek, chlapců a profesorů 
najdete v dohledné době na 
nějaké z nástěnek školy. Nutno 
říct, že hlasování bylo opravdu 

5�/2009��



�947/2007
dramatické, především 
u chlapců, kde rozhodoval 
každý hlas... Tak tady jsou 
konečně výsledky:

Chlapci finále:
1. Mareš F., 4.C (44)
2. Weiss Š., 3.B (43)
3. Rybáček M., 4.B (42)
4. Poustecký M., 4.A (34)
5. Lukeš P., 2.A (29)
6. Mandaus M., 3.C (22)
7. – 9. Girgel J., 1.A (20)
7. – 9. Kořený L., 2.C (20)
7. – 9. Kvaček J., 3.D (20)
10. Tehrany S., 2.B (19)
11. Dobrý V., 1.C (16)
12. Pospíšil Š., 1.B (14)
13. Linhart P., 3.A (13)

Dívky finále:
1. Kufrová K., 4. B (62)
2. Běhalová V., 3.B (33)
3. Brandová M., 2.C (32)
4. – 5. Daňhelovská T., 3.C 
(31)
4. – 5. Jindrová H., 4.A (31)
6. Zlatníková V., 1.A (29)
7. – 8. Světlíková D., 2.B (24)
7. – 8. Franeková T., 4.C (24)
9. Kopřivová K., 2.A (21)
10. Demešová J., 1.B (20)
11. Drápková K., 3.A (16)

12. Piskáčková A., 1.C (13)
13. Slabochová B., 3.D (6)

Volba nejoblíbenějšího 
předmětu
Souběžně s prvním kolem 
ankety proběhlo i hlasování 
o nejoblíbenější předmět, 
výsledky však nejsou nijak 
překvapující. Přírodovědná 
povaha gymnázia se prostě 
nezapře...

1. Biologie (99)
2. – 3. Dějepis (35)
2. – 3. Zeměpis (35)
4. – 5. Chemie (22)
4. – 5. Matematika (22)
6. Tělesná výchova (21)
7. Výtvarná výchova (17)
8. Fyzika (14)
9. ZSV (13)
10. Francouzský jazyk (11)
11. Anglický jazyk (9)
12. – 13. Český jazyk (6)
12. – 13. Německý jazyk (6)
14. Ruský jazyk (4)
15. Hudební výchova (3)
16. IVT (2)

Volba nejoblíbenějších 
profesorů
Třetí součástí hlasování byla 
volba nejoblíbenějšího profe-
sora. Myslím, že výsledky jsou 
opravdu zajímavé:

1. Hlistová (119)
2. Hlavsa (111)
3. Čambal (66)
4. Šíma (47)
5. Šafařík J. (46)
6. – 7. Ševčík (39)
6. – 7. Zýková (39)
8. Roštejnská (38)
9. – 10. Luňák (37)
9. – 10. Štern (37)
11. Cmuntová (35)
12. Janoušková (30)
13. Rezková (29)
14. Fleisleibrová (25)
15. – 16. Říha (24)
15. – 16. Špinka (24)
17. – 18. Ševčíková (23)
17. – 18. Šmejkalová (23)
19. Hájková J. (18)
20. Hájková Z. (16)

Toť z naší ankety vše, jen 
ještě jednou připomínám, že 
podrobnější výsledky najdete 
v brzké době na nástěnce ve 
škole.       ■ Jakub Zámečník

Filip Mareš, 4.C Kačka Kufrová, 4.B
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Variace na písmeno X
aneb poetický koutek

Hřbitovy vojáků po bitvě na Bílé hoře,
smutku, žalu a zákazů moře,

protikladné tvrzení a pochybnosti, 
též špatný charakter osobnosti.

Nohy k zamyšlení
K veršování nemám právě vlohy
ale když jsem viděl její nohy
nevím, které písmeno mi to připomíná
nejspíš to co se moc neužívá.

Marně tápu ve své hlavě
jsem už z toho skoro na dně
snad nebudu potřebovat nosítka
není tohle římská desítka?

Hlavou se mi protínají různoběžky
proč jen za ní jdu teď pěšky?
Mít tak v ruce aspoň megafon
zařvu na ten ženský chromozom:
Máš pro to vůbec nějaký podklad
že ty tvoje nohy jsou snad poklad?

Škola hrou
Dvě různoběžky protknuté ve středu,
vystrkují nožky každá jinam nahoru.
Římská desítka je prostě nejlepší,
jeden hráč z piškvorek tě o tom přesvědčí.

Násobení, dělení, není to tak zlé,
fyzikální žárovka ta ví o tom své.

Jak na něj?
Stačí jen dva krátké tahy,
začnu ho psát od podlahy.
Dvě čáry se překříží,
nikdo je nepřehlíží.
Napíšu ho vždycky snadno,
hrát si s ním však není radno.
Na něm stojím na rozcestí,
správná volba, to je štěstí…

Jako křižovatka dvou opuštěných cest.
Jako kříž nad hrobem neznámého pout-

níka.
Jako jediná hvězda na temném nebi.
Jako záblesk světla v nekonečném tunelu.

Jako popadané větve v roztrhané přírodě,
čmáranice na tomto papíře,

smrtka na pirátské vlajce,
jako děti na louce si hrajíce.

Čtyři čáry v bod se sejdou
a skrz něj taky projdou,

s další čárou shodne se,
předchozí, co láme se.

Koláč na čtyři části rozdělí,
jako vždycky v pondělí,
ty dvě větší pro jedlíky,
ty dvě menší pro chudáky.

X, ostrá břitva v hladké kůži,
věčné hádky mezi ženami a muži.

Smích i žal, v němž rudé rety, 
hrají v noci na trumpety.

X, symbolem zdraví, života začátek, 
v matčině náručí bez zbytečných 

otázek,
života klid, rovnost a víra,
v tvé černé mysli hluboká díra.

Na hrudi rytíře maltézský kříž,
až na dno svých sil, možná i níž,
na bitevním poli zkřížené meče,
smrt se blíží, proud života teče.

Křižovatka života, zákazy a spory,
každý z nás si hraje svou životní roli,
však jednou přijde konec, konec zlých dob,
tvůj náhrobní kámen, na hřbitově hrob.

Jak sepnutí dvou mečů,
rachot ostří slyšet jest.

Spojení dvou neznámých cest,
jejichž klam s sebou vleču.

Pokusím se zkopírovat,
siluetu podstaty,

věci, jež je rozdělena ve dví,
symbol, který je i není…
stojí totiž v rozporu.

Kříž, jenž místo označuje,
kde odpočívá jmění i ostatek.

V něm snoubí se neřest, té je všude 
dostatek.
Neznámo, neukončené číselné rozvoje.

X, meče dvou bojovníků,
náhodné setkání dvou poutníků,

nejčastější neznámá, bod,
místo, kde ztratila se loď.
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