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Slovo úvodem
Milí Botičáci a jejich příznivci,

právě se Vám dostává do rukou speciální číslo B-
komplexu. Speciální tím, že tentokrát není sepsané 
dvěma třemi podivínskými  nadšenci, ale víceméně ke 
psaní přinucenými jedinci, kteří měli v loňském roce 
tu odvahu  (blbej nápad, neodbytné  rodiče, marnou 
snahu…) a přihlásili se na seminář z českého jazyka. 
V rámci stylistických cvičení a aby práce studentů měla 
nějaký smysl, rozhodla jsem se je zúročit právě v našem 
časopise. Studenti si mohli vybrat rubriku, článek, styl, 
téma, prostě to, co jim vyhovuje a co zvládnou.

 Máte tedy možnost posoudit, jak se jim činnost, 
o které by za jiných okolností vůbec neuvažovali, pov-
edla.  Jako bonus pak jsme prvně zařadili rubriku Čemu 
se už profesoři nesmějí, která by se mohla stát součástí 
i příštích čísel B-komplexu. Materiálu, soudíc dle ohlasů 
profesorstva, bude přehršel. Tak za seminárníky přeji 
hezké počtení.

Dana Nováková 

B-Komplex
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Rozhovor s demonstrantem 
Stanislavem Smetanou

Rozhovor

Nejdříve bych Vás poprosil, 
jestli byste uvedl Vaše jméno 
a ve zkratce nám nastínil Váš 
život, než jste začal protesto-
vat.

Jmenuji se Stanislav Sme-
tana. Jsem z Kojetína, který 
spadá do okresu Přerov. Tři-
náct let jsem žil ve Frankfur-
tu nad Mohanem, kde jsem 
vlastnil po dobu sedmi let re-
stauraci.

Kdy a z jakého důvodu za-
počal Váš spor?

V roce 1994 jsme se s bra-
trem a se sestrou začali soudit 
o náš rodinný statek, jenž se 
nachází v obci Rázová v okre-
se Bruntál na severní Moravě. 
O tento statek se soudím do 
dneška, tj. 16 let vedu tento 
spor. U posledního soudního 
jednání mi krajský soud v Os-
travě vydal nepodepsaný roz-
sudek, tudíž neplatný rozsu-
dek. Mám za sebou již čtrnáct 
soudních jednání. Moji souro-
zenci po devátém jednání od-
stoupili, poněvadž nevydrželi 
délku tohoto procesu. 

Jak dlouho se již účastníte 
tohoto protestu?

Dnes jsem tu 171. den, 
protestuji od 3. srpna. Před-
mětem mého protestu je pří-

pad, který jsem zde již nastí-
nil, a ještě jeden případ, ve 
kterém se jedná o skandálně 
vydaný exekuční případ, s roč-
níky 1899.

A kolikátý je to Váš protest?
170 dní jsem demonstro-

val na střeše svého domu, 63 
dní jsem držel hladovku, kdy 
po této době mi prasklo tenké 
střevo a musel jsem být ope-
rován v nemocnici v Kroměří-
ži. Poté jsem stál 14 měsíců 
na jedné křižovatce s mohut-
ným černým praporem, dále 
15 měsíců na druhé křižovat-
ce a pak 6 měsíců na Hradě, 
kde jsem měl i čtyři rozhovo-
ry s Livií Klausovou. Protesto-
val jsem i v místě, kde prezi-
dent Václav Klaus přijímá své 
návštěvy. Jednou se u mě za-
stavil i Paroubek. V té době byl 
premiér. Poslal za mnou své-
ho ochránce. Že prý mi chce 
pan Paroubek pomoci. To mě 
ale docela rozlítilo, protože 
když mi chce někdo pomo-
ci, tak ať přijde. Ať klidně řek-
ne že nemá čas a že se sejde-
me někdy a někde, ale ať při-
jde osobně. On je totiž taky 
dosti spřízněn s komunisty a ti 
nám ten statek vzali. On chtěl 
ve skutečnosti uklidit ten pří-
pad. Teďka jak protestuji, tak 
pani ministryně, ta se mě ne-
štítí, s tou se bavím úplně nor-
málně.

A jak dlouho už vlastně pro-
testujete?

Celkem protestuji od roku 
2002, takže 8 let.

A oč jde ve Vašem druhém 
sporu?

Po návratu z Německa 
v roce 1993 jsem si zakoupil 
dům v Kojetíně v Palackého 

ulici. Jde o to, že jsem va-
dil vládě a soudům. Vadil 
jsem jim svými protesty, kvůli 
mému prvnímu případu, který 

jsem již zmínil. Oni se báli, že 
bych mohl vyhrát, protože by 
mi pak museli zaplatit odškod-
nění, a tak se snažili něco vy-
myslet. Exekutor měl vydra-
žit můj dům, jenže udělal chy-
bu. Pětkrát uvedl, že jsem se 
stal pravomocným roku 1899. 
Další chybu udělal katastrální 
úřad, který to neměl zapsat, 
měl tu chybu najít.

Pak přijel exekutor a vše 
zabavil. Vše z plně zařízené 
bytové jednotky 3+1. On při-
stavil kontejner a sebral vše, 
koberce, skříně, jízdní kola. 
Zabavil i čtyři starší použitá 
auta. Z toho jeden starší, ale 
velice zachovalý model BMW 
320i, který ode mě chtěl kou-
pit náčelník policie v Kojetíně.

A co bylo uvedeno v exe-
kučním příkazu jako oficiál-
ní důvod pro zabavení Vašeho 
majetku?

Oni si vymysleli, že dlužím 
obci 18 150,-. Jenže pravý 
důvod byl ten, že jsem vládě 
a soudům lezl na nervy svý-
mi protesty proti neplatnému 
rozsudku krajského soudu.

A jak jste dále postupoval?
Nejdříve jsem navštívil exe-

kutorskou komoru, která síd-
lí v Brně v Husově ulici. Tam 
jsem podal stížnost na chyby 
v exekučním příkazu. Ta měla 
zasáhnout a příkaz zrušit. Jen-
že se nestalo. Pak jsem se ob-
rátil na ombudsmana Otakara 
Motejla v Brně, jenže ten ni-
jak nezakročil, a tak jsem se 
před tímto protestem obrátil 
na Ústavní soud v Brně. Na-
psal jsem obrovskou stížnost, 
která měla 15 stránek a dolo-
žil jsem ji kopiemi všech roz-
sudků a příkazů z obou spo-
rů. Adresoval jsem ji přímo na 
vedoucího tohoto soudu Pavla 
Rychetského. Za dva dny jsem 
dostal odpověď, že stížnost 
přijali, což je odpověď v re-



3

347/2007

52/2010 3

 Vážení politici a státní úřed-
níci,

nepřeji si, abyste mě kaž-
dý den neustále masírova-
li a stresovali údaji o tom, že 
každý novorozenec má batoh 
s dluhem 111 000 Kč, nebo že 
se Česká republika zadlužu-
je každou minutu jedním mi-
lionem korun. Takové zprá-
vy jsou mi k ničemu, protože 
i když vypnu všechna světla, 
topení, netelefonuji, zamknu 
se v bytě a nikam nevycházím, 

nic s tím neudělám. Na tako-
vé zprávy mám pro všechny 
šéfy této země jedinou odpo-
věď: když neumíte udržet na 
uzdě státní finance, když ne-
umíte hospodařit, jděte od 
toho! Ten 1 bilion 300 miliard 
korun, které se na mě snažíte 
hodit, to není dluh nás obča-
nů - to je VÁŠ dluh! Tento dluh 
jste vyrobili a rozjeli VY. Dělej-
te si s ním, co chcete, a neob-
těžujte nás údaji, které nemů-
žeme nijak ovlivnit. Země se 
zadlužuje rekordním tempem, 
ale já ne. Já na dluh nežiji, na-
opak, snažím se mít na kon-
tě neustále nějakou tu rezervu 
v násobku několika měsíčních 
platů. Nikdy v životě jsem ni-
komu nic nedlužil. To bych ra-
ději umřel hlady! A běda, do-
zvídám se, že ten VÁŠ nespla-
titelný dluh máme teď spla-
tit MY. Víte, jak to v dějinách 
dopadlo - v Praze letěli rad-
ní z oken radnice už třikrát 
a není důvod, aby neletěli po 
čtvrté. Možná je právě těch 
888 milionů za projekt Open-
card poslední kapkou, po níž 

přeteče pohár. 
Myslete na to, vy, politici 

a úředníci, kteří nám vnucuje-
te, že jsme v tomto státu na 
pokraji katastrofy. VY jste ten-
to stát dovedli na pokraj té ka-
tastrofy. My výši platů, daní, 
penzí, odvodů zdravotních či 
sociálních, stejně jako stano-
vení výše všech podpor a pří-
spěvků  neurčujeme. Pamatuj-
te na to, že od poslední spole-
čenské změny uplynulo právě 
20 let, a to je v Čechách, jak 
známo, první předpoklad pro 
dějinnou změnu. Varuji vás, 
vzpamatujte se, vezměte ro-
zum do hrsti a začněte praco-
vat na změně. A až budete mít 
situaci pod kontrolou a budete 
nám moci oznámit, že Česká 
republika snižuje své zadluže-
ní o jeden milion korun za ho-
dinu, pak se pochlubte. Do té 
doby nás neobtěžujte stresují-
cími zprávami o vaší kolosální 
neschopnosti.

S pozdravem občan Bedřich 
Ludvík

kordním čase na zdejší pomě-
ry. Je ale dost možné, že na-
psali takto brzy právě proto, 
že jsem jim pohrozil protes-
tem před evropským soudem. 

Zdá se tedy, že touto ces-
tou by to mohlo vést k Vaše-
mu zdárnému úspěchu?

Ano. To by byla totiž pěkná 
ostuda pro naši republiku. Je-
den občan má hned dva jus-
tiční skandály. Také jde hlavně 
o tu délku. Jeden případ mám 
u soudu 16 let a pořád není 

nic vyřešeno. Evropský soud 
takovouto délku neuznává. 
Pokud se případ protáhne na 
více jak 9 let, měl by stát pla-
tit občanovi odškodnění. A čím 
déle se ten daný občan soudí, 
tím větší to odškodnění je.

A co plánujete do budouc-
na?

Já vydržím v tomto protes-
tu, protože si myslím, že když 
jsem tady u Václava a na mi-
nisterstvu, tak mám docela 
šanci, že třeba za 2 měsíce by 

mi mohlo právě to minister-
stvo pomoci.

A uvažujete o cestě do Bru-
selu?

Ano, určitě. Jen mě teď brz-
dí zima. Pokud nevyhraji do 
jara, tak bych tam jel. Mám 
pár známých, co jezdí s kami-
onem a vzali by mě tam. Jen 
čekám na jaro. Až budu moci 
spát třeba někde za městem. 

Ondřej Kuchař, 4.A

Přečetli jsme jinde:

Více o autorovi:
Dramaturg hrané tvorby ČT, autor a režisér dokumentů s písničkou, spisovatel a písničkář. Při-

vedl k životu filmy jako Smradi, Kuře melancholik, Kytice, Výchova dívek v Čechách a přes 50 
televizních filmů - za všechny jmenujme cyklus o lidech postižných zločinem - Oběti. Vydal (za-
tím) čtyři knihy.

B-Komplex
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Ondřej Kuchař, 4.A
Jan rydlo, 4.A
Darina Vnoučková, 4.A
Mirek Poustecký, 4.A

B-Komplex
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Co si budeme povídat, 
učitelé a profesoři se často 
(i když možná nevědomky) 
chovají, jako kdyby věděli 
vše, znali vše, vždy měli 
pravdu, zkrátka jako 
kdyby „spolkli všechnu 
moudrost světa“. V novém 
speciálním vydání časopisu 
B-Komplex jsem si vzala 
za cíl nenásilně a doufám, 
že pro všechny strany 
zajímavě, dokázat, že to 
nemusí být pravda.

Následující „test pro 
profesory“ je složen 
z otázek, které jsou vybrány 
z různých předmětů a na 
které by (teoreticky) 
měli být všichni studenti 
čtvrtých ročníků schopni 
odpovědět.

Touto cestou bych chtěla 
velmi poděkovat všem 
profesorům, kteří byli tak 
ochotni a spolupracovali se 
mnou, totiž že test vyplnili 
a s velmi vlídnými slovy 
„odevzdali“. Jmenovitě 
děkuji profesorkám                  
Matznerové, Novákové 
a Hájkové ml. a profesorům 
Šímovi a Markalousovi. 

Přeji příjemnou zábavu 
při zjišťování, jak na tom 
ti naši profesoři jsou 
v předmětech, které zrovna 
neučí 

Otázky a správné odpovědi

1. ČESKÝ JAZYK:
Slavný český spisovatel, 

narozený v roce 1888, se 
vlastním jménem jmenoval 
Eduard Schmidt. Za doby 
svého působení v redakci 
Lidových novin se proslavil 
tzv. rozhláskami, což byly 
veršované komentáře 
k aktuálním událostem ve 
státě a světě. Děj některých 
svých děl umisťoval do 
prostředí cirkusů. O kterého 

spisovatele se jedná?
Eduard Bass

2. MATEMATIKA:
V obchodě mají 8 druhů 

zmrzliny. Petr si chce koupit 
dva kopečky. Kolika způsoby 
si může vybrat zmrzlinu, 
kterou si koupí? (Nezáleží 
na pořadí výběru druhu 
zmrzliny.)

28 způsobů, příp. 36  
způsobů, pokud si vybíráme 
i dva kopečky stejné příchutě.

3. BIOLOGIE:
Co je apomorfie? 
Soubor evolučně nových 

znaků charakteristických pro 
určitý druh.

4. CHEMIE:
V kolika různých formách 

se může vyskytovat 
dvojšroubovice DNA? Ve 
kterých? 

3 formy - A, B, Z

5. FYZIKA:
Díky kterým vlnovým 

vlastnostem můžeme tvrdit, 
že světlo je vlnění?

Disperze (rozložení bílého 
světla na barvy), difrakce 
(ohyb), polarizace (kmitání 
v jedné rovině), interference 
(skládání).

6. ZEMĚPIS:
Do kolika různých oblastí 

můžeme rozdělit makroregion 
Oceánie? Do kterých?

3 - Mikronézie, Melanézie, 
Polynézie

7. ZSV:
Co jsou tzv. aporie?
Důkazy o neexistenci 

pohybu, příp. obtížné 
filozofické otázky.

8. IVT:
Napište datum a čas 

tak, aby vše bylo podle 

pravidel češtiny zapsáno 
zcela správně. (Prosím 
o zřetelné vyznačení mezer, 
interpunkčních znamének 
apod.) 

9. 9. 1999, 9.09

Odpovědi profesorů

profesorka Hájková
1. Eduard Bass
2. 7+6+5+4+3+2+1=28
3. evolučně odvozená 

forma znaku, vzniká 
anageneticky z původní formy 
znaku

4. Z, A, B
5. lomu, ohybu, 

interferenci?
6. 3 - Mikronézie, 

Melanézie, Polynézie
7. např. Achilles 

nedoběhne želvu - vždy jen 
půlí tu vzdálenost mezi nimi - 
5. stoleté, eleaté?

8. 10.května 1992, 12h 
15min.

profesorka Nováková
1. Eduard Bass
2. (po vyčerpávající 

změtii čísel, které pokryly 
téměř celou zadní stranu) 36

3. základ něčeho
4. ve 3
5. infračervené záření 

nebo ultrafialové?
6. Austrálie, Nový 

Zéland, Mikro a Polynézie
7. obtížné neřešitelné 

filosofické otázky
8. 12. ledna 2010

profesorka Matznerová
1. Pseudonymy nerada. 

Jediný Eduard, který mě 
napadá, je Bass, a tak i když 
bych ráda držela s češtináři 
basu, nevím.

2. Variace, permutace… 
Zkrátka kombinatorika, 
ještě tam bývalo něco 
s opakováním, tzn. 
s vykřičníkem? Zkrátka je 

Test pro profesory - učební látka 
4. ročníku

Test
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to něco nad něčím, že by 
osm nad dvěma? Zkouším 
si to nakreslit, ale to vypadá 
nadlouho, že by ta matika 
přece jen byla k něčemu 
dobrá?

3. To vážně nevím, 
zřejmě to má něco 
společného s tvarem či 
tvarováním, ale pravý význam 
mi doposud zůstává utajen.

4. Matně vzpomínám. 
Jde o pravotočivou 
dvoušroubovici, kterou při 
sobě drží vodíkové můstky, 
které spojují dusíkaté (?) 
báze? Je nositelkou genetické 
informace všech organismů 
s výjimkou nějakých prťavek 
jako jsou RNA viry a tak. 
A pak ještě záleží na tom, 
jestli to jsou prokaryota či 
eukaryota, což už nevím, 
které jsou které, ale někde 
je myslím v jádře a někde 
v cytoplazmě? Na co že jste 
se to ptali? 

5. Třeba interferenci? 
Ještě mě napadá ohyb neboli 
difrakce a pak ještě se dá 
polarizovat, myslím…

6. Zatím jsem tam 
neplula, takže nevím, 
nicméně tuším, že Polynézie, 
Mikronézie, Melanézie… dál 
nevím. Patří tam Austrálie? 

A jednotlivé ostrovy si už 
vůbec nepamatuji, jen bych 
kecala.

7. Důkazy o neexistenci 
pohybu, to ví přece každý! 

8. 15. 2. 1997, čas si 
nejsem jistá - 15:30? Je to 
náhodné, neptejte se mě, 
co je to za datum! V hlavě 
mám jen prof. Markalouse, 
který mě ubezpečuje, že „je 
to jasné jak facka…“ Facka je 
ovšem mnohem jasnější 

profesor Šíma
1. Eduard Bass? Leda 

podle toho cirkusu.
2. Jojo, kombinatorika, 

ta mi nikdy nešla. Možná, 
kdybych si to kreslil… Zkusím 
z lenosti tipnout 8?

3. Jojo, to bych mohl 
vědět. Soubor evolučně 
nových, odvozených znaků. 
Třeba náš mozek.

4. A, B, Z
5. Že se třeba ohýbá za 

štěrbinou?
6. Polynézie, Mikronézie, 

Melanézie? - Ale jen tip.
7. Á, filozofie… No, 

nemám tušení, ale logicky 
a = ne, porus = otvor, tedy 
něco bez děr. Třeba jsoucno 
bez děr.

8. 13. 1. 2010, 11. 35 

(snad to prof. Markalous 
neuvidí)

profesor Markalous
1. Doufám, že Eduard 

Bass nebo Drda.
2. 28
3. Snad vlastnost 

organismů, která souvisí 
s dědičností, ale nevím jaká.

4. To nevím, znám 
jen primární a sekundární 
strukturu a ta může být ještě 
různě zašmodrchaná.

5. Tomu moc nerozumím. 
Když má něco vlnové 
vlastnosti (amplitudu 
a frekvenci), tak je to vlnění.

6. Nemám nejmenší 
tušení. Když jsem chodil 
na gympl, tak žádné 
makroregiony nebyly.

7. Nevím. Nepamatuji si, 
že bych to slovo někde četl 
nebo slyšel.

8. Českého jazyka 
pravidla dovolují psát 
datum takto: 4. 1. 2009, 
04.01.2009 a 2009-01-04. 
Česká typografie považuje za 
správné jen 4. 1. 2009. Čas 
9.30, ale 9:30:45,15.

Petra Poláková, 4.A

„Vole, nechápu matiku, be-
rem nějaký funkce a já ne-
mám páru. Chápeš to, že bys 
mi to vysvětlil?“, ptá se mě ka-
marád v autobuse při cestě za 
vzděláváním. Odpovím mu, že 
funkce jsme brali před rokem, 
takže absolutně nemám poně-
tí, co s nimi mám dělat, a už 
vůbec mu je nedokážu vysvět-
lit. V duchu si přitom říkám, 
kde ty „zlaté“ funkce jsou, ne-
boť není nic horšího než mate-
matické osnovy pro čtvrtý roč-
ník, kde komplexní čísla před-
stavují skutečnou perlu stře-
doškolské matematiky. 

Zjišťuji, že maturita asi ne-
bude takový problém, možná 

bude horší se k ní vůbec do-
stat přes řadu obtížných pře-
kážek, jmenovitě přes filoso-
fii či již zmiňovaná, naprosto 
vyšperkovaná, komplexní čís-
la. Momentálně už propadám 
z chemie, a kdybych nenapsal 
tento příspěvek těsně před 
odevzdáním, propadal bych 
i z tohoto semináře.

Je tu ale něco, co mě moti-
vuje, co mě žene dopředu. Je 
to vidina dlouhých prázdnin. 
Takže, proč si je kazit opako-
váním maturity, nebo dokonce 
reparátem?

Ne, prostě mě tam v září ni-
kdo neuvidí, přemohu se a vše 
se naučím teď!

Dokončím tedy tento odsta-
vec a vrhnu se na literaturu, 
se kterou mám největší pro-
blém. Visí mi tu šerpa na lus-
tru, tak ať tu mám i maturit-
ní vysvědčení bez „kulatých“ 
známek.

Vy, mladší, se určitě těšíte, 
až vám budou v tomto květnu 
odpadat hodiny, ale i na vás se 
dostane a díky státním matu-
ritám si ve škole pobudete až 
do června... Tak hodně zdaru!

                                                                      

Lukáš Veselý, 4.A

Očima čtvrťáka

B-Komplex
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S Vánočními svátky se nám 
tradičně dostavil i Vánoční 
volejbalový turnaj, přezdívaný 
po léta VAVOT. Všechny třídy 
se jistě těšily, jak porazí 
ostatní, aby se dostali do 
finále a mohli stanout tváří 
v tvář profesorům a pomstít 
se jim za všechny zápisy 
a špatné známky alespoň 
porážkou ve sportu, když už 
jiná cesta není. První souboje 
probíhaly pokojně, družstva 
postupovala, poražení se se 
svým neúspěchem smiřovali.

V semifinále se nám 
nakonec sešla družstva dvou 
čtvrťáků (A a B), jak už to tak 
bývá zvykem, a družstva 2.A 
a 1.C..

O třetí místo se ráno 

22. prosince utkala 4.B s 2.A 
a po porážce 2:1 na sety se 
podařilo zvítězit čtvrťákům. 
O první místo se bojovalo 
před polednem a atmosféra 
v hale by se jistě dala 
krájet. 4.A stanula proti 2.A 
a samozřejmě jakožto čtvrťáci 
se nechtěli dát zahanbit. Boj 
to byl dlouhý a každá smeč, 
každé podání či blok mohly 
úplně zvrátit výsledek, který 
nakonec dopadl 2:1 na sety 
pro třídu 2.A. 

Třída výherců pak  
nastoupila třída  na hřišti proti 
týmu profesorů. Kantory letos 
reprezentovali profesoři Štern, 
Marošová, Zýková, Šafařík ml., 
Škop, Čepelová, Šafařík st. 
a Erben. Exhibiční souboj má 
už několik let jistou tradici, 
která spočívá v několikaletém 
prohrávání profesorů. Všichni 
byli zvědavi, jak to dopadne 
letos. Na lavicích diváků 
usedli i poražení hráči, přející 
prohru svým pokořitelům, 
a tak se v hale ozývala 
spousta názorů na to, komu 
fandit. Bitva začala. Druháci 
se snažili, seč jim síly stačili, 
stejně tak profesoři, nicméně 
strach z nadcházejících dvou 
let zřejmě studentům nedal, 
a tak to nakonec dopadlo 
naprosto nečekaně a řekla 
bych netradičně, tedy výhrou 
profesorů 2:1 na sety. 

Letošní Vavot byl 
plný zajímavých zvratů 
a překvapení. Nevyhráli 
čtvrťáci, což se většinou 
očekává. 1.C, která byla na 
počátku označována jako 
čerstvé maso do mlýnku, si 
vybojovala čtvrté místo. Jejich 
kapitánka si vysloužila diplom 
za nejlepší hráčku turnaje. 
A jako třešničku na závěr 
si všichni kantoři i někteří 
studenti vychutnali porážku 
studentstva a vítězství 
profesorů, které už léta nikdo 
neviděl a o to byl zajímavější 
pohled na nadšení našich 
kantorů.    

Zdenka Vrátná, 4.C

VÁnoční VOlejbalový Turnaj

2009 na CD nosičích
Únor už nám sice klepe na 

dveře, ale rekapitulací, natož 
pak hudebních, není nikdy 
dost – a tak jsem měla hned 
po zadání úkolu jasno – využiji 
prostoru a seznámím čtenáře 
B-komplexu s deskami, které 
se do hudebního průmyslu 
předešlého roku vryly, alespoň 
pro mě, hlouběji než ostatní. 
Vybírala jsem napříč žánry, 
avšak bez naléhavé tendence 
prezentovat i ty, které mým 
uším příliš neladí. Přesto věřím 
a doufám, že alespoň pár 
z vás naladím k poslechu – ať 

už něčeho dosud neznámého, 
nebo jen zatím neohraného.

Ro(c)k 2009 přinesl, jak už 
se ostatně stalo zvykem i ve 
třech předchozích, nesčetně 
comebacků (o kterých bych 
se tu se svým skeptickým 
názorem na věc nerada 
rozepisovala) a také vznik 
několika superkapel, ať už 
se jedná o Chickenfoot, po 
kterých se doslova slehla zem, 
nebo o Dead Weather, kteří 
naopak „hřmí“ široko daleko.

 Jde totiž o nový počin 
hudebního génia Jacka Whitea 

(již kultovní The White Stripes),  
Deana Fertita (Queens of the 
Stone Age), Jacka Lawrence 
(The Raconteurs) a Alison 
Mosshart (The Kills). Kdo 
zná alespoň jednu, ne-snad 
více z těchto kapel, už teď si 
jistě dokáže cd „představit“ 
(nemám na mysli obal…), jen 
to zkuste. Hotovo? A já Vás 
teď můžu ujistit, že ono album 
je daleko, daleko lepší.

Reportáž
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#1 - Dead Weather:

 
Horehound (alternative rock, 
garage rock, blues rock)

#2 - Nejsem sice přílišným

 
fanouškem indie/pop-rocku 
a už vůbec ne takovýchto 
novinek, přesto se našla jedna 
deska, která mě na čas „lapila 
a nepustila“. Jedná se album 
Music For Men od amerického 
tria Gossip, v čele s více 
než charismatickou obézní 
zpěvačkou a ikonou Beth 
Ditto, která ze své modními 
návrháři nepříliš vyhledávané, 
tělesné konstituce na bitevním 
poli celebrit vyhrála více 
popularity, než kolik by si kdo 
mohl tipnout. Music For Men 
je svěží, chytlavá a bohatší, 
než se možná zdá na první 
poslech.

 #3 - A nyní něco z (ne)

 

stárnoucí klasiky - Buddy Guy! 
Pokud jste došli k závěru, 
že tento 73letý bluesman 
patří nadobro do bluesové 
klenotnice a ne na pole 
novinek 21. století, byli jste 
na omylu - přišel s deskou 
Skin Deep. Takhle totiž, podle 
mě, zní „našlápnutý“ blues 
roku 2009, co s novou dobou 
neztrácí ani vkus ani úroveň 
ani tah na bránu. Ale hlavně 
to blues.

#4, 5 - A jedeme dál,

 
tentokrát naruším koncept – 
upoutávkou 2 v 1 pramenící 
v mé zálibě v mexické 
hudbě. Prvním albem je počin 
mexické, momentálně mé 
(což samozřejmě nehraje roli) 
snad nejoblíbenější kapely – 
The Mars Volta. Pokud by se 
na GyBotu našel fanda tohoto 
každým coulem originálního 
seskupení, nechť se ke mně 
hrdě hlásí! V minulém roce 
vydali v pořadí sedmé album, 
mnohem přístupnější širší škále 
posluchačů, nejen tedy skalním 
příznivcům experimentálního, 
progressivního, snad i art 
rocku, Octahedron.

Za druhé: Kytarista této

 
formace Omar Rodríguez-
López a jeho label jsou 
jako „mašina na cédéčka“; 

v loňském roce vydal hned 
několik alb - jako jedno 
z nich chci uvést spolupráci 
s mexickou popovou zpěvačkou 
Ximenou Sariñanou. Opět 
se jedná o experimentální, 
progressivní, tentokrát 
jazz-rock, který však díky 
melodickým vokálům, pro 
zpěvačku charakteristickým, 
přechází až v popové pasáže. 
Škatulka experimentální rock 
je totiž bohatší a rozmanitější, 
než jakou by se mohla zdát 
být. Album si můžete koupit 
na oficiálních stránkách za 
doslova Vaší cenu – minimálně 
však za $8. No, nekupte to!

#6 - Joss Stone: Colour Me

 
Free! A jak už název napovídá, 
jedná se o převelice barevné 
album, čímž se loni zalíbilo 
nejednomu hudebnímu 
kritikovi. Několik přizvaných 
autorů (Jeff Beck aj.)  
covery, duet, příjemná aranž 
a rozmanitý zvuk vás odnesou 
daleko nejen na vlnách soulu…

Tímto bych svou hudební 
ochutnávku ráda uzavřela, 
pokud Vás alespoň trochu honí 
mlsná na nějakou tu hudební 
lahůdku, ať už výše zmíněnou, 
či ne, splnila jsem úkol. Viva la 
musica! A - snad se napříště 
v B-komplexu objeví podobná 
recenze, kterou se naopak 
budu moci nechat inspirovat 
já. 

Žaneta Mašková, 4.A

B-Komplex
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  Poezie

Ve škole

Prosluněné nábřeží a pražské uličky
nás lákají k procházce.
Ach bože, proč tady musíme sedět
Představa volnosti,
ničím neomezované svobody,
nás dohání k šílenství.
Tak utečem.
Viděli nás? Ne?
Všechny restaurace zvou k posezení,
usměvavé servírky a sexy číšníci
lákají k utrácení peněz.
Co takhle zajít na kofču?
A tak jdem.
Sedneme, objednáme,…
Jen proto, abychom zjistili,
že jsme si zapomněli peněženku…

Petra Poláková, 4.A

Láska

Láska šumí, klidní, hřeje, láska dělá zázraky.
Bez ní svět nikam nespěje, vynáší nás nad mraky.
Láska jásá, mluví, mlčí, láska zlobu polyká.
Slovo láska libě zvučí, oči na klíč zamyká.
Láska zpívá, laská, hladí, láska srdce otvírá,
to pak bez rozmyslu pádí, či naopak zhasíná.

Láska bolí, ničí duši, láska život stravuje.
Kdo to nezná, ten jen tuší.
Nenávidí, miluje.

Petra Poláková, 4.A

Upřímně

Neřikej, co bych měl dělat.
Moc dobře vim, co se smí!
Holt s ničim nemusim spěchat,
to dospělí neumí.

Šanci na život jste měli,
teď je řada na našich!
Ty doby jste promarnili,
jen vzpomínky zbyly z nich.

Teď mi chcete radit, kázat,
poroučet a diktovat?
No, já se nenechám svázat,
nechci se jen biflovat!

K učení mě porád cpete,
dyť mě už to nebaví!
Chci se bavit, milý kmete,
víš, mam nohy toulavý.

„Kde ses zase přes noc coural?“
Prostě se chci pobavit!
Nudou bych se v nose šťoural
a proto teď hodlám žít!

Žít jak se má, jak se sluší,
o pařbách chci přemýšlet.
Učit se? To všichni tuší,
že nebudu zamýšlet.

Petra Poláková, 4.A

Polapena

Po práci přijede.
Prosím, pojdi pocite poblouznění. 
Pán přijde.
Pouhá představa popírá podstatu probuzení.
Pán poroučí.
Podniká pouze pouť  pro pobavení.
Poroučí políbit.
Přemáhám palčivý pocit ponížení.  
Políbit poddanou. 
Pouhou poddanou pouťovým políbením. 

Přijel. Přistoupil. Postřehl  pochyby(ení).

Pocítila palčivý pocit práznoty při prvním pohlazení.
Procitla.
Proč patří pyšné paní  postrádající pochopení?
Proč?
Pro peníze? Pro postavení?
Pohlcena.
 Posetá polibky podléhala pokušení.
Přestává přemýšlet,
Proč právě poddaná plane po polapení.

Silva Čábelová, 4.A

(Silvin) Splín

Slunce se schýlilo,                   
Společně se setkávají, 
Snad sou sami,
sfoukl svíci.

 Setmělo se.
„Svlékni se.“
„Sotva!“
Smutný smích se sladkým strachem soupeří

Slova stranou

Silně strhává svetr, sukni, silonky...
Surově spoutá slečnu.
Srdce se strachem svírá.

Stalo se.

Snáší se sníh.
Samotný Svět stojí.

Sama seděla svlečená,
stírala si slzy.
Stárnula snad?

Sebrala sukni, svetr, silonky.
Spolkla svá slova: 
„Spoléhala sem se.“
Svůj sen skoncovala slzami.

Slabá se soudí se svým svědomím:
„Spolupracovala?“

Silva Čábelová, 4.A



11

1147/2007

52/2010 11

Ta
je

nk
a

O
sm

is
m

ěr
ka

Obsahuje slova:
Dino, gazela, gorila, emu, had, hraboš, kajman, kapr, lemur, los, lví-
ček, moli, moucha, mravenec, op, osel, poletucha, racek, rak, ta-
semnice, vážka

Z nepoužitých písmen složíte savce, žijícího v nejstarším 
národní parku na světě.
                       _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _

Andrej Kalanin, 4.A

B-Komplex
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 Stalo se...

52. botičský, můj první maturitní ples
Tak jako mnoho z vás, tak 

i já se každoročně účastním 
mnoha maturitních plesů. Le-
tos přišla řada na ten můj 
vlastní.

Hned v září, ač je od úno-
ra vzdáleno 5 měsíců, jsem si 
všimla jednoho podstatného 
handicapu. Jsem holka. A hol-
ka se rovná plesové šaty. Je-
likož jsem nebyla sama, kdo 
tuto podstatnou věc zazname-
nal, stalo se to, že už v brz-
kých podzimních dnech se 
strhla ženská pranice o ty nej-
hezčí šaty. Bohužel  jsem si  
i já až do poloviny ledna naby-
la jistá, jaké šaty vlastně chci. 
Nakonec, když jsem si vytvo-
řila malou představu, pořídila 
jsem si úplně jiné a mohu říct, 
bylo to na poslední chvíli. Tak-
že MÁME ŠATY!

Avšak pro mne ta nejpod-
statnější věc již probíhala. V 
čele s tanečníkem Jirkou a  se 
sedmi dalšími, statečnými 
páry jsem se odhodlala jít do 
téměř půlroční dřiny, a to ná-
cviku (toho nejlepšího) před-
tančení. Od té doby se sta-
la páteční posezení s přáte-
li tabu. Ne, že bychom trávi-
li páteční večery doma, ale so-
boty, jejichž dopoledne pa-
třila tanečním, pro nás byly 
o to těžší a trýznivější. Někdy 
s kocovinou, někdy bez ní se 
nás, 7 statečných, prokousá-
valo exotickou ča-čou, walt-
zem plným otáček a svižným 
nespoutaným jivem.  Začátky 
byly těžké,  hodiny a hodiny 
jsme  běhali do schodů, stá-
le  opakovali  kroky, občas se  
hádali, ale přes tyto  nezda-
ry a pády se z nás stali skvě-
lí kamarádi. Vše jsme nako-
nec zvládli, sehnali růžovou-
čké kostýmy a mohu říci, že 
není soboty, kdy by se mi po 
našich společných ránách ne-
zastesklo. Takže MÁME PŘED-
TANČENÍ!

Je  ráno 2. února 2010.  Ža-
ludek mám trochu na vodě. Že 
by tréma? To snad ne... Z čeho 
bych měla mít trému? Vždyť 
všechno je, jak má být.  Ale 
nebylo. Když máte ples, nikdy 

není vše hotovo.
U kadeřnice jsme včas. Za-

tímco na kamarádčině hlavě 
pracuje barva, já se nechávám 
učesat. Pak se pod hřeben do-
stává i ona a potom můžeme 
jít  k nám domů a společně 
se v klidu vypravit na ples... 
Ano, toto byla opravdu naše 
vize. Plány se začaly hroutit  
pod neúprosným tlakem času. 
Po třech hodinách strávených 
v kadeřnickém salónu kama-
rádce oznamuji, že za hodinu 
a čtvrt musíme být v Lucer-
ně, a tudíž na ni nebudu če-
kat, protože stále měla kudr-
linky jen na polovině hlavy.

ZBÝVÁ HODINA! Ale to mě 
netrápí. Mám vše téměř hoto-
vé. Jen zabalit šaty a věci na 
vystoupení, obléknout se do 
toho, v čem půjdu na after-
party, umýt si střevíce, ZBÝVÁ 
PŮL HODINY!, vzít si vše po-
třebné do kabelky, naobědvat 
se, ZBÝVÁ ČTVRT HODINY!, 
nandat náušnice, najít spad-
lé náušnice, hystericky hledat 
náušnice pod postelí, zjistit, že 
má paže je příliš krátká na to, 
aby na ně dosáhla,  a uvědo-
mit si, že právě teď mám být 
v Lucerně a že nejsem nama-
lovaná. Dostavily se slzy vzte-
ku. Himmelherrgott!

Přijíždím do Lucerny o 20 
minut později. Vůbec nevy-
padám na to, že se chystám 
na vlastní maturitní ples už je-
nom podle toho, že vláčím ob-
rovskou tašku se všemi věc-
mi. Všichni stále stojí venku. 
Ale za chvíli nás bezproblémo-
vě pouští dovnitř.

Pamatujte si, že když máte 
maturiťák v Lucerně, nikdy to 
není bezproblémové.

Velmi vstřícná Lucerna 
nám pro tentokrát přichysta-
la opravdovou prču. Nemáme 
vlastní šatny. Ale to přeci není 
potřeba, když  s sebou máte 
obrovitou tašku a šestkrát za 
večer se musíte převlékat. 
I když jsme to vůbec nechtě-
li, nakonec nám mile nabídli, 
ba skoro vnutili,  možnost, že 
nám šatny otevřou vždy čtvrt 
hodiny před a po vystoupení. 

Jak milé. (Jistě jste pochopili, 
že toto měla být ironie.) Na-
stává rychlý sled zkoušek vše-
ho možného. Poprvé si mů-
žeme vyzkoušet naše vydře-
né předtančení na velké plo-
še a na  velmi kluzkých parke-
tách... 7 statečných párů pani-
kaří. „Tak takhle jsme to snad 
ještě nikdy nepodělali.“  Poté, 
jako když okem mrknete, se 
Lucerna zaplnila k prasknutí. 
Je to tady. Můj maturitní ples. 
Náš maturiťák.

Přichází naše velká chvíle. 
Už nejsme 7 statečných,  as-
poň žádného takového nevi-
dím. Jediné, co vidím,  je 7 ra-
chiticky se klepajících párů, 
které rychle přežvykují žvý-
kačky a hlásají, že všechno 
zapomněly. Nuže, jdeme jim 
všem vytřít zrak! Jsme jednič-
ky.

Tancujeme jako o život, lidi 
tleskají nadšením a mé kama-
rádky brečí dojetím. Růžové 
sukýnky se nám točí a velmi 
často odhalují vše, co by měly 
zahalovat. Překvapivě rych-
le je po všem. Cítíme se jako 
vítězové. Opravdu se nám to 
povedlo

Světla opět zhasínají a sál 
naplňuje libá hudba z benát-
ského prostředí. Na parket 
vplouvají gondoly a všichni za-
žíváme nezapomenutelný zá-
žitek. Každému probíhá v hla-
vě nostalgie, že tento okamžik 
prožíváme jen jednou za život. 
Nostalgii tupě přerušuje fakt, 
že teď, když tady stojíme se 
šerpou, je jisté, že tento rok 
všichni maturujeme. Všichni  
doufáme, že všichni. Ale dnes 
ne. Tyto myšlenky rychle vy-
háním z hlavy. Nastává kla-
sický sled fotek doprováze-
ný křečovitými úsměvy. Mohu 
říci, že jsem se opravdu bála, 
že mi ta pusa takto nadobro 
zůstane.

Nesmím opomenout věc, 
na kterou se každý maturant 
nesmírně těší. A to tu, kdy 
můžete oškubat své kamará-
dy, rodiče, příbuzné i profeso-
ry. I já jsem se těšila. Bohužel 
si pamatuji jen to, jak jsem se 
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chytla plachty, pak tupý náraz 
do oka a rychlý úprk se  se-
střenicí do umýváren. Mé pra-
vé oko nic nevidí. Teče řasen-
ka, teče tužka, teče cosi z oka 
a tečou slzy. Oko opuchává 
a barví se do ruda. No, není to 
skvělé? Další půl hodiny trá-
vím s ledem a depresemi, že 
oslepnu, protože stále nic ne-
vidím.

Kde se vzal, tu se vzal vy-
děšený spolužák. Prý mě všu-
de shání, protože za 5 minut 
máme vystoupení (nakonec to 

bylo 25 minut). Napůl slepá 
se běžím obléknout. Vystou-
pení proběhlo hladce, je něco 
po desáté a všichni si koneč-
ně můžeme koupit nějaký ten 
drink  a začít si užívat.

Pamatujte, že pokud máte 
maturitní ples, nikdy si nebu-
dete užívat. Naopak,  budete 
pořád běhat.

Tak jako mně i vám ute-
če tento den jako voda. Mě-
síce práce a starostí jsou bě-
hem pár hodin tatam. Naštěstí 
mám v hlavě mnoho vzpomí-

nek, jež bych za nic nevymě-
nila, a spoustu nových kama-
rádů, které jsem během těch-
to měsíců pořádně poznala. 
Zbývají nám necelé 4 měsíce, 
kdy tu budeme pospolu, takže 
doufám, že si to ještě užijeme. 
Vystřídá nás další ročník a po 
nás se za pár let slehne zem. 
Takže si to tu užijte, já mizím 
na afterparty.  

Dominika Dubcová, 4.B

Čemu se už profesoři nesmějí…
Studenti 4.A dosta-

li zhruba v polovině loň-
ského července každoroční 
povinnou četbu. Každý měl 
zpracovat jednu ze stěžej-
ních knih z období 2. polo-
viny 20. století. Kromě této 
knihy, o které mají refero-
vat ostatním, měli přečíst 
ještě další 3 knihy. Jednou 
z nich byla útlá knížečka 
Františka Hrubína Roman-
ce pro křídlovku. Koktavé-
mu čtenáři, který si upro-
střed příběhu doběhne na-
koupit, trvá přečtení nece-
lé 3 hodiny. 

A takovéto byly odpo-
vědi studentů, když měli 
o Romanci někdy v únoru 
něco napsat:

 
O tomto díle bohužel nemohu 
nic říci, poněvadž jsem si ho 
nestačil přečíst. Vím jen to, 
že Jan Hřebejk se rozhodl býti 
režisérem právě po zhlédnu-
tí tohoto díla v divadelní po-
době. Teprve dočítám výborné 
beatnické dílo Na cestě. 

Ještě jsem to nečetla, ale 
včera jsem si to stáhla.

Knihu jsem nečetla. Ne pro-
to, že bych nechtěla, ale pro-
tože jsem zcela zapomněla, 
že máme povinnou četbu i že 
budeme tento týden probírat 
F. Hrubína.

Četla jsem jen pár prvních 
stran, je to ale už dlouho.

Zapomněla, ale sháněla na 
začátku roku a nesehnala 
a teď zapomněla.

Nečetl /-a  (6x)

Neměla jsem čas, organizova-
la jsem ples.

Bohužel jsem doufal, že mám 
ještě čas. Svou neznalost na-
pravím v nejbližších dnech.

Nečetla, nevím, omlouvám se 
(2x).

Bohužel nemůžu nic říct 
o tomto zajisté úžasném díle, 

jelikož  jsem do své, zbyteč-
nými vědomostmi z chemie, 
fyziky a jiných předmětů, na-
byté hlavy, kterou bych měl 
po právu obětovat pouze nau-
ce jazyka českého a literatu-
ry, nedokázal vtěsnat pozna-
tek, že si mám toto dílo pře-
číst. S omluvou váš ….

Nestihl jsem ji sehnat. Až ji 
seženu, tak ji přečtu .( 2x)

Nestihl, vinen.

Přiznám se, že jsem toto dílo 
nečetla, nicméně jsem si pře-
četla, o čem dílo pojednává 
a viděla pár minut filmu.

Sháněla jsem ji v knihovnách 
a neměli ji, v jedné ji vůbec 
neměli a v druhé byla vypůj-
čena a na internetu není celá, 
jen obsah, který neprozradí 
nic o autorově stylu.

Nečetl a v nejbližší době ani 
číst nebudu!

Dana Nováková, kabinet ČJ

Diagnóza Pražák
Praha. Co vám to slo-

vo říká? Asi si vybavíte výra-
zy jako hlavní a největší měs-
to České republiky, sídlo vlá-
dy nebo velké množství histo-
rických památek. Ale nejspíše 
vás vůbec nenapadne to nej-
důležitější. Posedlost. Praha je 
jako mor, který se rychle šíří 
mezi všemi lidmi, kteří delší 

dobu setrvávají v okolí centra. 
Jen malé množství jedinců je 
imunní a odolá. Ostatní podlé-
hají. Když se pak na delší dobu 
vzdálíte a sníží se vám hladina 
Prahy v krvi, zesmutníte, do-
staví se pocit stesku, u něko-
ho to může vyústit i v depresi.

Zajímavé je, že se ne-
moc pravděpodobně projevu-

je i v jiných částech republi-
ky, ale zcela odlišně. V těchto 
případech se zdá, že postižení 
trpí nekontrolovatelnou závis-
tí, která přerůstá až v nenávist 
vůči Pražákům. Ti si to samo-
zřejmě nenechají líbit a místo, 
aby si užívali svou Prahu a ne-
všímali si ostatních, opláce-
jí jim... (pokračovaní na straně 21)              
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Rozhovor s Martinem Hroudou,
studentem Gymnázia Botičská v letech 1991-1995, 

nejen o zážitcích ze školy 
H: Takže na začátek se 

nabízí jedna otázka, proč ses 
rozhodl jít na Botičskou?

M: Víceméně kvůli 
kámošům. Tenkrát jsem vůbec 
neměl představu o tom, co 
bych chtěl dělat, a tak jsem 
si střední vybíral podle toho, 
kam se hlásili kámoši ze zák-
ladky. A na Botičskou šel tenk-
rát můj nejlepší kámoš, takže 
proto.

H:  Takže jsi tam nešel 
kvůli věhlasu školy?

M: Ne, popravdě jsem tu 
školu vůbec neznal a tenkrát 
ani moc věhlasná nebyla. 

(Přichází přítelkyně dota-
zovaného Eva, jež je zároveň 
sestrou tazatele)

E:  Tak co, už to máte?

M: Ještě ne, z něj to taky 
leze jak z chlupatý deky.

E: Hele, můžeš začít, 
jak jsi se snažil opisovat na 
zkouškách.

M: Já neopisoval, já to 
věděl. Skončil jsem 8.

E: Nebo jak jsi propadl 
alkoholu, drogám. Skončil jsi 
na ulici. Na Hlaváku...

M: Já alkoholu ani drogám 
nepropad’ a na Hlaváku 
jsem byl jen tejden, a to 
jsem tam většinou nespal, 
přespával jsem radši v altánku 
u Hostivařský přehrady. Ale to 
bych sem netahal, ke všemu 
ptát se má tvůj bratr.

H: (lokne si piva a zamyslí 
se) Ne, počkej, tohle mě 
zajímá... Jak to bylo s tím 
Hlavákem?

M: Nic zvláštního, jen nám 

s kámošem nevyšlo kšeftování 
s prázdnejma telefonníma 
kartama, kvůli kterýmu jsem 
zastavil televizi, a tak jsem 
musel bejt tejden mimo do-
mov, než jsem ji vykoupil zpět.

H: Počkej, zastavil televi-
zi? Jako žes přišel domů, řekl 
něco jako : “rodino, končíme”, 
vytáhl kabel a odtáhnul tu 
bednu do zastavárny? To 
se pak nedivím, žes nesměl 
domů, zvlášť jestli měla 
mamka rozkoukanou nějakou 
telenovelu... Co tehdy vlastně 
v telce frčelo? Dallas? :-D

M: Nene, to jsem zastavil, 
když byla máma na dovolený, 
akorát jsem to právě nestih’ 
vykoupit, než se vrátila, takže 
jsem jí pak napsal vzkaz s ve-
jmluvou, že jsem si televizi 
půjčil ke kámošovi na chatu, 
a trávil tejden mimo domov.

H: Zbaštila to?

M: Ne, beztak ten kšeft 
s kartama byl prodělečnej, 
takže jsem nakonec stejně 
musel přijít domů a přiznat se, 
protože jinak by nám ta tel-
evize propadla.

H: Jasně. No každopádně 
koukám, že jsi pěkný kvítko, 

Eva (moje sestra) se s tebou asi 
nenudí (smích). Dělal jsi často 
podobný kousky? Třeba mě 
tak napadá, jestli jsi retušoval 
v žákajdě známky, které jsi 
pokládal za nespravedlivé...?

M: Nene, já nikdy nebyl 
moc falšovací typ.

H: Dobře. Ale nefalšo-
vanou zábavu jste si se 
spolužáky jistě užili. Určitě je 
něco, na co ze střední školy 
rád vzpomínáš.

M: Ale jo, já na střední 
školu vzpomínám rád jako 
na celek, byl to dobrej ústav, 
dobří profesoři i spolužáci, 
samozřejmě až na výjimky.

H: A jak myslíš, že na 
tebe vzpomínají kantoři? Jako 
na svědomitého a pilného stu-
denta, nebo jako na “pěkný 
číslo”, na které se těšili, jak 
mu to u maturity spočítají? 
A jak vlastně dopadla vaše 
maturitní přestřelka?

M: To netušim, pilný 
a svědomitý student jsem neb-
yl, takže tak na mě rozhodně 
nevzpomínaj, ale žádný velký 
číslo jsem taky nebyl, tak 
těžko říct. A maturita byla 
celkem v pohodě. Sice jsem 
svaťák strávil v hernách a hos-
podách, takže jsem se vůbec 
neučil, ale nebál jsem se, že 
bych to neudělal, teda pokud 
by se mě někdo nesnažil poto-
pit. Což se vlastně snažil, ale 
nevyšlo mu to.

H: Takže svaťák byl hračka 
a maturita brnkačka? To je pro 
nás povzbudivá informace. Ale 
možná jsi měl jen kliku, žes 
při maturitě neměl okno. Nebo 
měl?

M: Okno ne, no... Spíš 
jsem jako nevěděl odpověď.

  Rozhovor
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H: Ale povedlo se ti z toho 
vybruslit...

M: Ne, to nešlo, dostal 
jsem logaritmy a ty já jsem 
prostě vůbec nechápal, takže 
tam moc bruslit nešlo. Naštěstí 
o druhé otázce jsem něco 
věděl, takže to dopadlo dobře.

H: Takže maturitu jsi měl 
zdárně za sebou, budoucnost 
před sebou... Kam ses vypravil 

po škole?

M: Po škole jsem chtěl jít 
na žurnalistiku, ale nedostal 
jsem se tam, za což jsem byl 
ve výsledku rád, protože tam 
šli divný lidi, takový strašně 
nafoukaný a sebestředný. Za 
rok jsem chtěl zkusit jinou 
vejšku, ale protože jsem měl 
v té době problémy s au-
tomatama a potřeboval jsem 
vydělávat, tak jsem pak už 

žádnou vejšku nezkoušel, 
čehož samozřejmě zpětně 
lituju, ale už se holt nedá nic 
dělat. Nakonec jsem zakotvil 
jako zahradník v Botanické 
zahradě, takže jsem se ve 
výsledku moc od Botičský 
nevzdálil.

H: Tak jo, díky za ro-
zhovor a přeju ti ještě mnoho 
úspěchů.

Jan Rydlo, 4.A

Avatar

rů přepíše filmovou historii. 
S natáčením režisér  otálel,  
jelikož před 10 lety by za Ava-
tar zaplatil asi půl miliardy do-
larů  kvůli náročnosti zvlášt-
ních efektů.

Samotný film je určitě „pas-
tvou“ pro oči. Neznámí tvoro-
vé, hýřící barvy, správné skut-
ky a panenská příroda se ur-
čitě vryjí do naší paměti a oz-
dobí nejeden z našich příštích 
snů. „Modrým mužíčkům“, 
kteří v polovině filmu vystu-
pují a mezi které chce patřit 
i hlavní hrdina, byla úspěšně 
omezena šablonovitost vizáží, 
které se ve filmech s nezná-
mými individui v posledních 
letech objevují. Některé rysy, 
jako špičaté uši, sice přetrvá-
vají, přesto dokážou posta-
vy překvapit, a to například 
vzdáleností svých očí či tva-
rem svých rukou, o ocasu ne-
mluvě. Reálnost celého sním-
ku prokazuje i sem tam napja-
tá žíla, která se na těle Avata-
rů ve vypjatých situacích ob-
jeví.

Divutvorná příroda, kte-

rá neodmyslitelně provází celý 
film, jakož i všichni tvorové, 
kteří jsou obyvateli celé pla-
nety, rozhodně nejsou prvo-
plánoví. A pokud ano, tak to 
umí bravurně skrývat. Za oce-
nění stojí, podle mého názoru, 
propracovanost detailů spoju-
jících jednotlivé prvky celého 
filmu. Ve smyšlené přírodě se 
objevuje minimum pro ni bez-
účelných vlastností. Do účelo-
vých vlastností můžeme počí-
tat spojení, do kterého se Ava-
taři mohou dostat ať už s osta-
ními tvory, anebo se samot-
nou ochránkyní celé planety 
Aevou. Na druhou stranu scé-
na, kdy hlavního hrdinu  Jacka 
honí obrovitá šelma, která se 
prakticky nevejde mezi stro-
my, postrádá v našem vnímá-
ní světa účelnost. 

Snímek byl z většiny ži-
vých částí tvořících však pou-
ze asi 40% filmu točen na Ha-
vaji a Novém Zélandu. Přes 
to, když vidíte létající ostrovy 
nebo stromy o velikosti Em-
pire State building, tak byste 
si přáli být spíše na oněch os-

trovech  než na Havaji, který 
můžete po zbytek života kdy-
koli navštívit.

Revolučnost filmu Avatar 
však tkví ve 3D zpracování. 
Režisér Cameron znovu uká-
zal, že zvládá být po technic-
ké stránce filmu o krok napřed 
před ostatními, jak už dokázal 
ve svých předešlých dílech, 
jako jsou Terminátor nebo Ve-
třelec. Cameron dokázal sko-
ro nemožné ve skládání jed-
notlivých plánů (vrstev) ur-
čitých obrazů. Fanoušci rybi-
ček proplouvajících ušima di-
váka sedícího v první řadě bu-
dou možná zklamáni, ale toto 
ve filmu nenajdou. Film půso-
bí na diváka velmi realisticky. 
Divák nabývá dojmu, že by 
mohl uvěřit jednotlivé vzdále-
nosti objektů ve filmu, má po-
cit, že by se mohl rozejít proti 
plátnu a projít jím, jak kouzel-
nými dveřmi do onoho jiného 
světa nabízejícího tolik nových 
možností. Ale pocit, že šelma 
běžící po plátně skočí na vás, 
nemáte. Cameron si vzal zřej-
mě za své výrok: „Rovnoběž-

Snímek režiséra Jamese 
Camerona si vysloužil již mno-
ho kritiky, a to světových i na-
šich deníků. Režisér Cameron 
už od roku 1994 sen o filmu 
Avatar představil a od té doby 
jen nahazoval malé nenápad-
né udičky, kterých jsme se 
mohli chytat. Když tedy dlou-
ho očekávaný film nastoupil 
do kin, diváci čekali mnoho. 
Možná až příliš.

Podle Cameronových slov 
(deník iDnes.cz) Avatar za 
bezmála 300 milionů dola-

B-Komplex
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ky se protínají v nekonečnu.“ 
A takto zinscenoval celý film, 
který působí více než věro-
hodně. Nenabudete pocitu, že 
když vztáhnete ruku, dotknete 
se listů stromů, ale jste si jis-
ti, že plátno tvoří pouze závoj, 
za kterým se ty stromy s listy 
nachází.

Avatar běží v kinech bez-
mála 3 měsíce a za tuto dobu 
již stihl v zisku překonat  i Ti-
tanic. James Cameron na sebe 
může být opravdu hrdý, pro-
tože jeho poslední 2 filmy byly 
nejúspěšnější vůbec.

Čím však vůbec Cameronův 

film neoslnil a naopak se zařa-
dil na žebříčku k podprůměr-
ným místům, byl děj. Kromě  
klasické civilizační hrozby, což 
je oblíbený americký námět, 
je film prosycen „zeleným 
poselstvím“. To je jistě vel-
ké překvapení, jelikož Ameri-
ka je země, která vůbec téma-
tům ekologie nerozumí, nebo 
snad ani nechce rozumět. Ale 
do „zelených“ odstínů je laděn 
celý film. Nicméně prvoplá-
nový děj se ve filmu nezapře. 
Konec tohoto filmu vás vůbec 
nepřekvapí (což svým způso-
bem může být překvapení). 

Ale abyste si ho nezařadili do 
typických westernových dra-
mat ze 70. let minulého sto-
letí, dodávám, že na konci ne-
uvidíte blondýnku zavěšenou 
na rámě hlavního hrdiny, kte-
rý se poprvé v životě rozpla-
kal při pohledu na americkou 
vlajku třepotající se ve větru. 
Avatar je film, který, ať chce-
me, nebo ne, přepsal filmovou 
historii, a už jen proto stojí za 
to ho zhlédnout.

Karolina Adámková, 4.A 

Tak nějak sbohem, škol-
ko, sbohem, základní školo, 
a sbohem i gymnázium. Tak 
by to asi napsal člověk, které-
mu je šedesát let.

Již ve školce nás paní uči-
telky, nebo jak se chůvám, co 
nutí děti dojídat oběd a hrát 
na píšťalku, říká, strašily. „Jó, 
to si ve škole moci dovolo-
vat nebudete, tam je to úpl-
ně jiné, už si nebudete moci 
hrát, jak se vám zlíbí, nebu-
dete moci dělat takovéto sko-
pičiny.“

Na základní škole nás zase 
dusili, že už nejsme ve školce, 
a na konci deváté třídy se opět 
straší: „Zaspal? To na gymná-
ziu zaspíš třikrát a budeš rád, 
že se tam udržíš!“

V neposlední řadě nám jis-
tě řeknou, jak se musíme dob-
ře zapsat v očích učitelů, se 
všemi dobře vycházet a bůh-
ví co ještě. Tyto rádoby rady 
nám jsou asi tak k užitku jako 
zvolání maminky před od-
jezdem na tábor, abychom si 
tam nezlomili nohu. Nemluvě 
pak o dvojité smůle, když si 
tu nohu opravdu zlomíme a už 
zase slyšíme to staré známé: 
„Já ti to říkala!“

Konečně jste tedy  na tom 
slavném gymnáziu, kam se 
vlastně nebylo ani tak těž-
ké dostat, a čekáte tu strikt-
nost a pravidla, o kterých kaž-
dý dospělý tak tlachal, Nevím, 
jak vy, ale já nikoho strašit ne-

hodlám, Jediné mé prosby na 
střední škole spočívaly v tom, 
aby se pár profesorů dobře 
vyspalo, abych už nikdy ne-
musel poznávat sto kytek na 
přírodovědném kurzu a aby 
mé dostudování, klidně i s od-
řenýma ušima do krve, pro-
běhlo i přes hodiny francouz-
ského jazyka. Čeho se chcete 
všichni bát?

Střední školu si má každý 
užít po svém. V prvním roč-
níku, že se máme slušně cho-
vat a dobře zapsat? Tak jis-
tě, lézt po zdech a házet lavi-
ce z okna vhodné asi není. Po-
zdravit však starší pány a paní 
profesorky nebo později nad-
řízené je již zavedená norma. 
Po pravdě, nevidím potřebu je 
překračovat ani z jedné stra-
ny. Nikdy jsem profesorům 
nohy nepodkopával, ale sběr 
a švestičky ode mne asi také 
neuvidí. I když - kdo ví, jest-
li tu maminka nebude pobíhat 
se semknutými dlaněmi a vo-
lat: „Když on má jinak všech-
no v pořádku, jen tu francouz-
štinu nemá moc dobrou, vy-
zkoušejte ho prosím!“ Jen 
abych tu „madurýdu“ udělal“

Tím, že se budete spíš učit 
než blbnout se spolužáky, se 
zapíšete mezi šprty a nejlepší 
léta života strávíte…I když - co 
já vím, já znám jen tu strán-
ku blbnoucí.

Ve druhém ročníku už ma-
záci, napsat seminární prá-

ci a rychle do ročníku třetí-
ho. Jestli jste se kdy chtěli 
učit, tak ve třetím ročníku je 
to asi tak příhodné a důležité 
jako poslouchat politické de-
baty mezi panem Antisemitou 
Topolánkem a panem Rozdá-
me-stát Paroubkem.

Ve čtvrtém ročníku se 
máme již od listopadu bát, aby 
nám neutekla maturita, a ke 
všemu přistupovat s náleži-
tou zodpovědností. Netroufám 
si raději představovat, jak se 
matička zodpovědnost tváří, 
ale jako jarní kvítek rozkvetlé 
jabloně to asi nebude.

Už vůbec jsem si netroufal 
představovat výraz paní pro-
fesorky, když četla moji pofi-
dérní maturitní písemku z ja-
zyka českého. To asi nebudete 
ani vy. Nebo každý není jako 
já? Nenadějný a beznadějný 
fejetonista, který marně hledá 
múzu tam, kam by ani sbírka 
fyzikálních zákonů nezavítala.

Jen se každý zamyslete, 
vyberte si okamžiky ze střed-
ní, které vás nejvíce potěši-
ly a kladně na vás zapůsobily, 
zabalte si je, klepněte razítko 
„DIVOKÉ A KRÁSNÉ“ a pošle-
te je expresně do sentimentál-
ních časů středního a pokroči-
lejšího věku. Doufám, že tak 
v květnu učiní každý z nás, 
a my všichni zvoláme své “ 
sbohem, gymnázium!“.   

                                                                  
Tomáš Bartoň, 4.A

Vybráno z letošních maturitních prací
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Jak mě změnilo Gymnázium 
Botičská?

Během čtyř let se studující 
puberťák s uhry na nose změnil 
v dospělou osobu, čekající na 
slibnou budoucnost maturanta 
a snad i vysokoškoláka. Každý 
z nás, letošních maturantů, si 
prošel čtyřmi léty studia. Co 
se změnilo? Možná, že nic… 
A možná, že toho bylo dost…

Karolína Adámková
Změnilo tě nějak naše 
gymnázium?
Určitě ano, minimálně jsem 
vyrostla!
K lepšímu, nebo k horšímu?
Ženy jsou jako víno, takže 
každopádně jenom k lepšímu.
Co je jiné?
Za ty 4 roky jsem se nechala 
ostříhat asi o 9 cm a byli lidé, 
kteří to nepoznali :).
Lituješ něčeho, za co mohla 
naše škola?
Ano, začala jsem chodit do 
naší jídelny :(.
Za co jsi naší škole vděčná?
Za přehledné nástěnky, 
možnost vrhu koulí (v létě), za 
osmáky pískající celou hodinu 
biologie a za zrcadlo v prvním 
patře, které mě každé ráno 
šokem probudí.
Říkáš slovo „sranda“? 
(Kdo zná paní profesorku 
Novákovou, pochopí)
Říkám, ale neříkejte to paní 
profesorce :).

PŘED/PO

Karolína Sezemská
Změnilo tě nějak naše 
gymnázium?
Určitě ano, přeci jen to jsou 
čtyři roky z devatenácti let 
mého života, a to bych musela 
být hodně velký ignorant, aby 
na mě studium zde nenechalo 
žádné následky.
K lepšímu, nebo k horšímu?
To nejde jednoznačně říct, 
myslím, že k lepšímu, ale 
i k horšímu. Doufám jen, 
že toho horšího si nikdo 
nevšimnul.
Co je jiné?
Asi to potvrdí každý, nemáme 
tolik volného času, máme 
mnohem více povinností. 
Zároveň už s námi není za-
cházeno jako s malými dětmi, 
což nemusí být vždy příjemné, 
ale oproti základní škole je to 
pozitivní změna.
Lituješ něčeho, za co mohla 
naše škola?
Že bych něčeho vyloženě lito-
vala, to ne. Ale asi si budu 
pořád říkat, jaké by to bylo, 
kdybych se sem nedostala. 
Na začátku deváté třídy jsem 
měla vše dokonale nalinko-
vané – tento rok bych končila 
školu a chystala se do práce. 
V té době jsem si nedovedla 
ani představit, že bych měla 
na to studovat na gymnaziu, 
natož pak na VŠ. Ale zkoušky, 
které jsem sem dělala 
z nepříliš dobrých důvodů, 
se mi povedly a čeká mě teď 
aspoň dalších 5 let studia. 
A vůbec netuším, co budu 
dělat za týden, natožpak za tři 
nebo čtyři roky.
Za co jsi naší škole vděčná?
Naučila jsem se pláno-
vat si věci dlouhodobě, 
neprvoplánově a v širších sou-
vislostech, zároveň jsem se 
naučila, že i sebelepší plán se 
málokdy vydaří tak, jak jsem 
si představovala původně. 
A taky už se nepodceňuji to-
lik jako na ZŠ, jen se bojím, 
abych to s tou sebedůvěrou 
nepřehnala :).

Říkáš slovo „sranda“? 
(Kdo zná paní profesorku 
Novákovou, pochopí)
Jistě, myslím, že je sranda 
říkat sranda :) 

PŘED/PO

 

Veronika Krištofová
Změnilo tě nějak naše 
gymnázium?
Určitě ano. Jsem vyšší, tlustší 
a taky starší :).
K lepšímu, nebo k horšímu?
Za čtyři roky se člověk změní 
jak k lepšímu, tak k horšímu. 
Tuším, že se tomu říká 
„dospívání“. 
Co je jiné? 
Spousta věcí. Jiní lidé, jiné 
prostředí… To zřejmě ovlivní 
každého člověka. Navíc jsem 
se naučila jednat s „blázny“, 
jako jsou ti v textu nade mnou 
:).
Lituješ něčeho, za co mohla 
naše škola?
Určitě toho, že jsem se musela 
kvůli nedostatku času rozloučit 
s některými kamarády. Ale to 
zřejmě už patří k životu. 
Za co jsi naší škole vděčná?
Určitě za kulturní rozhled 
a vzdělání, ke kterému bych 
dobrovolnou cestou určitě 
nedošla :).
Říkáš slovo „sranda“?
Ale jo (i když vím, od čeho je 
odvozeno – pro ty, co to náho-
dou nevědí, je slovo „sranda“ 
odvozeno od slova „srát“! - 

     Téma
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Tak nám to vždycky říká Paní 
Profesorka, sranda co?! :) ).
 

PŘED/PO

Jiří Petrák
Změnilo tě nějak naše 
gymnázium?
Já si nemyslím, že by mne 
nějak změnilo. Dalo mi rozhled 
a podnítilo k vyšším cílům.
K lepšímu, nebo k horšímu?
Určitě k lepšímu, ale nemyslím 
si, že by to byla zásluha jenom 
Gymnázia Botičská. Je to 
zkrátka přirozený vývoj, kde 
se z dětí stávají dospělí lidé.
Co je jiné?
Nic, studijní průkaz by stále 
měli podepisovat rodiče.
Lituješ něčeho, za co mohla 
naše škola?
Možná jen pár situací, které 
mi museli kamarádi spolužáci 
vyprávět po prohýřeném 
večeru.
Za co jsi naší škole vděčný?

Těžko říci, neboť mě tato 
škola nějak zkulturnit musela 
a to stejně,jako by to musela 
udělat každá jiná. Ale jedna 
věc mě napadá, bez této školy 
bych nepotkal svou přítelkyni.
Říkáš slovo „sranda“?
(Kdo zná paní profesorku 
Novákovou, pochopí):  
Samozřejmě, protože kdo 
dneska říká slovo legrace? 
Pouze Západočech.

Veronika Krištofová, 4.A

Reportáž z KNP
17. října 2009 se konala 

jedna z exkurzí KNP.  Tento-
krát nás vylákal výlov Horno-
měcholupského rybníka (přes-
něji řečeno retenční nádrže), 
který se konal již od brzké-
ho a chladného rána. Sraz byl 
tedy naplánován na osmou 
hodinu ranní na zastávce au-
tobusů číslo 122, 181 a 511. 
Měl následovat přesun k ryb-
níku,  kde se nás měl ujmout 
rybář pan Roubal, podělit se 
o své znalosti, případně odpo-
vědět na některé naše dotazy. 
Poté měla být exkurze ukon-
čena a my, nabytí novými zna-
lostmi, jsme se mohli vydat na 
cestu domů.

Podle svých zkušenos-
tí jsem si již předchozího ve-
čera vyhledal spoje MHD, kte-
ré mě měly dopravit na mís-
to srazu. Vzhledem k tomu, že 
tramvaje z důvodu opravy ko-
lejiště na místě srazu nejezdi-
ly, nemohl jsem využít linku 
číslo 22, a ušetřit si tak mno-
ho přestupů. Ani jízda vlakem 
mě moc nelákala, neboť se 
zdála komplikovanější, než - 
jak jsem později zjistil - doo-
pravdy byla. Musel jsem tedy 
zvolit cestu autobusem a me-
trem. Poté jsem si již jen na-
rychlo připravil (prázdný) ba-

toh a na pár málo hodin se vě-
novat spánku.

Ráno jsem zjistil, že počasí 
je velmi chladné, a že se tedy 
patrně domů vrátím promrz-
lý až na kost. Ani připravené 
oblečení neslibovalo ochranu 
před mrazem a narychlo sba-
lený batoh kromě páru rukavic 
neobsahoval nic, co bych na 
sebe mohl ještě navléknout. 
Ještě se rychle nasnídat a ven 
do mrazu.

Exkurze, jak jsem na místě 
zjistil, se kromě nás, součas-
ných studentů Gymnázia Bo-
tičská, účastnili i někteří ab-
solventi. Mrazivé ráno neby-
lo zrovna příjemné. Při čekání 
na další účastníky jsme okem 
občas zalétli k dělníkům opra-
vujícím tramvajové kolejiš-
tě, nesli nelibě přítomný hluk 
a kritizovali snad vše, co nás 
ve spojitosti se školou napa-
dalo. Byli bychom se zabýva-
li těmito věcmi snad celý den, 

kdyby nás nevyrušil příchod 
jednoho z kronikářů KNP.

Na dotaz, jak to vypadá 
s kronikou (jako kdybychom 
nevěděli, v jakém je stavu), 
nám bylo řečeno, že čeká na 
první záznam z exkurze a že 
je hotov první nadpis. To nás 
velmi potěšilo a začali jsme 
kronikáře zahrnovat spoustou 
otázek ohledně dalšího postu-
pu. Inu, škodolibost je také 
lidská vlastnost.

Konečně jsme se začali pře-
sunovat k rybníku – našemu 
cíli. Tam bylo jen několik rybá-
řů, kteří se zabývali přípravný-
mi pracemi na výlov. Profesor  
Šíma se jich po chvíli vydal ze-
ptat, je-li mezi nimi pan Rou-
bal, který se nás měl ujmout. 
Po chvíli se vrátil se slovy, že 
pan Roubal prý ještě nedora-
zil a potrvá asi hodinu,  než se 
dokončí přípravné práce a za-
čne samotný výlov.  Byl  tedy 
čas,  abychom udělali fotodo-
cházku  a pak jen nečinně po-
stávali a hovořili mezi sebou. 
Chlad nás nešetřil a nic zají-
mavého se stále nedělo.

Déle jak za hodinu jsme se 
konečně dočkali. Rybáři zača-
li postupně prolézat zábrad-
lím a sestupovat dolů k vypuš-
těné nádrži. V  holinách a ve 
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speciálních oblecích se začína-
li brodit bahnem a sítěmi rá-
chat ve vodě. Nahoře byly na-
puštěné kádě a několik rybářů 
připravených k třídění ryb. Za 
chvíli již měli pár úlovků – po-
většinou jen velmi malých, až 
jsme si mysleli, že nic lepšího 
asi neuvidíme. Nakonec přece 
jen byly vytahovány na svět-
lo denní i další,  o poznání za-
jímavější a větší kusy.

Uprostřed toho všeho se 
nás ujal pan Roubal. Jak jsme 
se dozvěděli, Hornoměcholup-
ský rybník je vlastně retenč-
ní nádrží, to jest takovou, ve 
které ryby dorůstají do vět-

ších velikostí a následně jsou 
přemístěny do dalších nádr-
ží a potoků, v našem přípa-
dě ryby poputují do Hostivař-
ské přehrady a do Botiče. Zá-
roveň nám sdělil, že v součas-
né době tato nádrž velmi trpí 
rybolovem načerno a mnohé 
ryby tak končí na talíři dříve, 
než bylo původně v plánu.

Postupně jsme přivedli po-
zornost k úlovkům. Byl napří-
klad vyvrácen mýtus, že štika 
kapry v nádrži prohání. Podle 
slov pana Roubala tuto činnost 
zastává především okoun. 
Následně nám byly ukázá-
ny nejen okouni, štiky, kapř, 

ale  i  ranžový kapr koi, líni 
a jehlanka válcovitá, která se 
do sítí dostala jen náhodou. 
Poblíž kádí začali postupně ob-
jevovat lidé, kteří se také přišli 
podívat na výlov.

S přibývajícím světlem se 
ryby v sítích objevovaly méně 
a méně a my obrátili pozor-
nost k Ženě   a Adamovi, za-
městnancům LČR (Lesů Čes-
ké republiky). Měli pro nás pár 
aktivit týkajících se ryb a ptac-
tva. Nezdrželi nás dlouho a my 
konečně mohli nastoupit na 
cestu domů.

Michal Picek, 4.C

Jistě jste si všichni všimli, že 
minulý měsíc na naší škole 
proběhla inspekce. My, jako 
studenti jsme její působení 
příliš nezaznamenali, to však 
neplatí pro kantory. O tom, 
jak je to pro školu náročná 
a stresující záležitost jsem si 
promluvila se  zástupkyní ře-
ditele, paní profesorkou Evou 
Kotrčovou. Co si myslí o celé 
inspekci se dozvíte v následu-
jícím interview.

Nejsem pedagog. Moh-
la byste (mi) přiblížit, jak 
probíhá taková inspekce?
Na školu přijde nejdříve dopo-
ručený dopis. Tentokrát přišel 
jen týden předem. V dopisu je 
seznam dokumentů, které se 
musí připravit z daného obdo-
bí (2007 – současnost). Jsou 
to například třídní knihy, výka-
zy, zkoušky,…

Prozradíte čtenářům, o co 
se Česká školní inspekce 
nejvíce zajímala?
Tato inspekce byla institucio-
nální, to znamená, že se za-

jímala především o fungování 
školy jako instituce a o naklá-
dání s finančními prostředky.

Bylo něco škole vytýkáno? 
Jak bude škola postupovat 
v odstranění případných 
nedostatků? Dočkáme se 
viditelných změn?
Vytýkáno nebylo nic. Případ-
né změny (např. přestěhování 
kopírky) nesouvisí s inspekcí.

Opačná otázka. Pochválili 
nás za něco?
Chválili hodně. Například za 
školní vzdělávací program 
nebo za naplnění přírodověd-
ného zaměření.

V čem se lišila (tato inspek-
ce) oproti předešlým?
Inspekce navštěvuje školu 
v pravidelných pětiletých in-
tervalech. Letos tu byli kratší 
dobu (obvyklá doba je 14 dní)

Jestli se nemýlím, vyuču-
jete matematiku. Byla in-
spekce i ve vaší hodině?
Jedna paní inspektorka měla 

aprobaci matematiku, takže 
ano, byla na mojí hodině.

Jste ten typ kantora, kte-
rý za celý školní rok nedělá 
interaktivní vyučování, ale 
když přijde inspekce…? 
Myslím, že to byla standard-
ní hodina, ale každý se sna-
ží předvést v tom nejlepším 
světle. Můžete se zeptat 1.C 
jestli jim hodina připadala 
jiná, než ostatní.

Vzpomenete si, jestli jste 
zažila inspekci jako stu-
dentka? Jak jste ji vnímala 
a jak ji vnímáte dnes?
Přijde mi, že dnes je studen-
tům jedno, že je na škole in-
spekce, dříve se trochu víc 
snažili.

Jaký je váš celkový dojem 
z celé inspekce?
Mám z ní dobrý pocit.

Děkuji za Váš čas a ochotu.

Eliška Sochůrková, 4.C

Česká školní inspekce

(pokračování ze strany 13)... stej-
nou záští.

Nyní si uděláme malý test. 
Odpovídejte prosím pravdivě, 
za nic se nestyďte, nic nepopí-
rejte. Procházíte se rádi křivo-
lakými uličkami staré Prahy? 
Nakupujete v obrovských ob-
chodních centrech? Jste zvyk-

lí, že při pohledu na mapu 
světa vidíte své město? Když 
vkročíte o prázdninách do ves-
nické Jednoty a nenajdete v ní 
ani brambory, máte pocit, že 
se zblázníte? Berete jako sa-
mozřejmost, že se všechny 
světově známé hudební sku-
piny na svých turné zastaví 

také 30 minut od vašeho byd-
liště? Rádi si cvičíte angličtinu 
tím, že poradíte jakémusi ci-
zinci, kudy se dostane na Vác-
lavské náměstí? Máte diagnó-
zu Pražák?

Klára Klimešová, 4.A

B-Komplex
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MÓDA
Móda se rozvíjela po celá 
staletí,  rychle a často se 
mění. Co bylo minulý měsíc 
výkřikem módy, dnes se už 
nenosí.
Člověk není jenom věšákem 
na šaty, každý by si měl najít 
svůj osobitý styl a nekopíro-
vat bezhlavě módní výstřelky. 
Styl je harmonie mezi osob-
ností člověk a tím,  jak vypadá 
navenek.
Dovolila jsem si představit vám 
pár jedinců, kteří našli svůj styl 
a stále se ho drží,  i přestože 
ne vždycky slýchávají kladné 
názory.Někteří lidé pokládají 
za dost důležité nosit drahé 
značkové oblečení. Možná 
je ale ještě důležitější, aby 
člověk našel svůj vlastní styl. 
To znamená, že by měl vědět, 
co mu sluší, která barva a střih 
se k jeho vlastní postavě hodí, 
které barvy oblečení může 
kombinovat. Hlavní věcí ale 
je, abychom se sami sobě líbili 
a cítili se v oblečení pohodlně.
Já osobně volím oblečení také 
hodně podle počasí, ranní 
nálady a podle toho, co budu 
ten den dělat.
A nezapomeňte, že styl je 
vždy nadřazený módě…

Víla Amálka!

Už z pohledu je jasné, že mě 
nejspíš s fotoaparátem ne-

rada viděla. Jinak v zásadě 
nic zásadního :) Trochu moc 
jednoduché na můj vkus. Líbí 
se mi žluté kalhoty. Závidím 
krásné vlasy, škoda, že není 
vidět, jak MOC jsou husté…

Dobrá nálada!             

Pohoda… Není to přeplácaný 
ani nudný, dýchá z toho na mě 
dobrá nálada…
Tady vidíte ukázkový příklad 
ladění barev a vzájemné 
doplňování. Dokonce si mys-
lím, že si snad vybírají oblečení 
společně :)

Pohodář!

Parádní barevná kombinace, 
zároveň mám ráda volný spor-

tovní styl.
Vytkla bych možná obuv, 
vzhledem k tomu, že nesplňuje 
podmínky školního řádu :) Ji-
nak uznávám, tento typ obuvi 
je velice pohodlný.
 

Jednoduché, ale elegantní!

Trochu moc černé na můj 
vkus, jinak ale oceňuji 
náhrdelník, bezvadně slečnu 
rozzářil. Závidím postavu, 
může experimentovat, jak jen 
se jí zlíbí…

Barevné, sportovní, jedno-
duché:)

      O nás
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Usměvavý pohodář… Líbí se 
mi barvy.
Málokdo si oblékne zelené kal-
hoty, chválím…
Zelená barva představuje 
kreativitu a dává nám pocit 
vyrovnanosti a míru…
A oranžová barva vyjadřuje 
štěstí…

Gotika!

Je zajímavé, že většina párů 
se tvoří, aniž by si všímali, 
že mají velmi podobný styl 
oblékání. Ani věk nehraje roli 
v určení svého stylu. Škoda 
těch smutných barev, je ale 
jasné, že oba dva jsou spoko-
jeni:)
 
Hudba je život!

Nevím proč, ale tenhle kluk 
zřejmě nosí triko po svým 
taťkovi. Asi bych vyměnila ve-
likost z “ XXL” na “L” ,ale jestli 
se ve větším tričku cítí fajn, 
tak není co řešit.

Kudrnáč!

Tady je jasně vidět, že 
i mužům sluší růžová (avšak 
musí se vědět, kam sáhnout 
a co vybrat) Oceňuji parád-
ní svetr, doplněný džíny, 
a celkově barevnou sladěnost.

Ondřej Kozák!!

Názorný příklad, jak si každý 
styl vybírá a mění podle sebe.
Já, jelikož Ondřeje už nějaký 
ten pátek znám, si moc 

vážím pokroku, který udělal 
od té doby, co na GYBOT 
nastoupil. Přes punkového 
buřiče,skejťáka až po celkem 
slušného (alespoň napohled…)
Líbí se mi vlasy v culíku…

Výherci!!!

Tohle je pro mě parádní kom-
binace. Každý má svůj styl, ale 
když stojí vedle sebe, působí 
celistvě…
Líbí se mi slečny volná košile, 
džíny a úsměv. Nesmí chybět 
velká kabela, do které se ve-
jde všechno včetně lékárničky
:)
Po boku má sportovce…prostě 
paráda!
Pohodlné a jednoduše pěkné!

Nikola Bartoňková, 4.A

B-Komplex








