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Úvodník 
Vážení čtenáři, 

doufáme, že Vás toto vánoční vydání časopi-

su B-komplex potěšilo stejně jako nás – nově 

vzniklou redakci. Je tomu již nějaký pátek, co 

byl tento časopis vydáván. Dlouhá léta upa-

dal v zapomnění, avšak některé učitele po-

řád pronásledovala myšlenka jeho obnovy. A 

tak jsme se my chopili nabídky tradici obno-

vit a jako dárek jsme Vám našim čtenářům 

připravili toto vánoční číslo. Novoročním 

předsevzetím nás všech (a doufáme, že i dal-

ších studentů) bude časopis alespoň ve 

skromné formě udržet a vydávat co nejpra-

videlněji to půjde. 

Pro toto poměrně pod tlakem vytvořené čís-

lo jsme vyplodili pár, doufáme, zajímavých 

článků a připravili různé rubriky. Najdete 

zde klasické rubriky, jako aktuality letošního 

roku, sport, kulturu, zábavu, ale také „zprávy 

z domova“, zaměřené na život v naší škole. Z 

článků vás snad potěší fejetony, které hovoří 

o tématech nám všem tak blízkých, recenze 

vtahující do divadelních příběhů, ale také 

komiksy o důvěrně známých situacích, které 

Vám snad zpříjemní volné chvíle ve škole. 

Na závěr Vám všem přejeme krásné Vánoce, 

při kterých Vás myšlenky na školu nebudou 

vůbec provázet, a pokud možno, se po No-

vém roce opět vraťte mezi nás… 

Za redakci Jakub Krutský 2.B
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Proč právě on? 
Většina z vás chodí každý 
den do této budovy stejnou 
cestou, stejným vchodem a 
se stejnou myšlenkou, ale 
kolik z vás se kdy zamyslelo, 
proč sem vlastně chodíte, 
proč je právě tahle škola tak 
zajímavá a co vás na ní při-
tahuje? Tohle všechno vyja-
dřuje jen jedna věc a není to 
název. Je to náš milovaný 
tukan! A proč milovaný? Je 
to přece jen obyčejné zvíře, 
tak jak to, že právě on? To je 
přece jasné, vyjadřuje vše, co 
zde cítíme nebo cítit chceme. 
Nevěříte? Tak čtěte!  

Většina studentů na tuto 
školu chodí kvůli přírodo-
vědnému zaměření a chce se 
o přírodní vědy zajímat 
i dále. Nejhlavnější je zde 
biologie, proto to musí být 
zvíře. Proč pták? Ukazuje 
symboliku volnosti, nadhle-
du a nějaké vyšší moci.  

Volnost ukazuje, že jsme tu 
dobrovolně, že o tuhle školu 

stojíme, přesto že to přináší 
úskalí jako BOČky nebo tunu 
práce navíc. Kvůli něčemu 
tady zůstáváme. Nadhled, 
tak s tím se zde setkáváme 
už jen ojediněle. Většinou ho 
mají učitelé nebo starší žáci, 
kteří vše dokážou vidět ob-
jektivně a právě 
s nadhledem. Jenže tohle je 
právě to, co si odsud snad 
nakonec odneseme. A vyšší 
moc? Tak ta je snad jasná, 
nevědomý žák je zde zahlcen 
miliardami nesmyslných 
pravidel, a přesto polovinu 
z nich ani nečetl. Je jedno, co 
si myslí nebo co chce, stejně 
zde bude mít poslední slovo 
kantorský sbor nebo ředitel.  

Proč ale pták s velkým zobá-
kem? Ten tu totiž s trochou 
nadsázky zastupuje studenty 
humanitně zaměřené. Lidi, 
kteří rádi mluví o svých ná-
zorech, přemýšlejí, jejich 
středobodem je společnost.  

Jenže se zde musí více proje-
vit a prosazovat, jinak je 
utluče banda přírodovědců.  

Nožky má tukan krátké 
a úzké, taková jsou také naše 
schodiště do posledního pa-
tra. Ocas je tvrdý a krátký, 
stejně jako vzdálenost našich 
branek na hřišti, při urput-
ném boji o míč. 

Posledním znakem je pes-
trost. Vyjadřuje povahu spo-
lečnosti na naší škole. Od 
nadšených knihomolů a vy-
trvalých vědců po lidi 
s velkou fantazií nebo nad-
šením pro ekologii, až 
k tichým ušlápnutým lidem, 
kterých si ani nevšimnete. 

Právě proto je ve znaku naší 
školy tukan. Važte si ho, a až 
ho příště uvidíte na zdi 
v učebně IVT nebo kdekoli 
jinde, vzpomeňte si, že tu 
nejste sami a že on je tu prá-
vem naším hrdým masko-
tem.  

K. Marečková 3.C 
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Velké dějiny na malé divadelní scéně zblízka 

Je 27. 11. 15.00. Prodere-

me se do dveří učebny 

číslo 39 v 1. patře, místa 

konání dnešní vernisáže. 

Vzduch se tu chvěje oče-

káváním. Dolaďují se po-

slední detaily, přichází 

poslední hosté a začíná-

me. Slova se jako první 

ujímá ředitel školy, Stani-

slav Luňák, a slavnostně 

zahajuje vernisáž a děkuje 

všem, bez nichž by se tato 

výstava nemohla usku-

tečnit. Dále pak paní pro-

fesorka Cmuntová, du-

chovní matka výstavy, 

přibližuje výstavu samot-

nou a její příběh.  

Po tomto úvodu následuje 

hudební vložka písničkáře 

Miroslava Palečka. Jeho 

písně zasáhnou všechny 

generace bez rozdílu. 

V závěru svého předsta-

vení nás vyzývá, abychom 

se přidali a zpívali s ním.  

Představení končí a paní 

profesorka už prosí pana 

Milana Wagnera, autora 

fotografií, aby svou tvor-

bu přiblížil. Podařilo se 

mu zachytit hned dva vý-

znamné okamžiky minu-

lého století. 

Rok 1968 i rok 1989, slo-

vy paní Magdaleny Šim-

kové, roky bezmoci i na-

děje. Díky jeho přátelství 

s herci v tehdejším Osvo-

bozeném divadle, měl 

jedinečnou možnost do-

stat se do zákulisí a zvěč-

nit mnohé důležité mo-

menty. Právě od toho je 

odvozen název samotné 

výstavy: Velké dějiny na 

malé divadelní scéně.  

Na závěr promluví něko-

lik slov již zmiňovaná pa-

ní Šimková, která zajistila 

k přehrání unikátní zvu-

kový záznam s legendár-

ním představením dua 

Šimek a Grossman.  

Přichází řada na přípitek 

a poté začíná volná zába-

va. Hosté se rozdělují do 

hloučků a diskutují nad 

jednotlivými panely foto-

grafií, na jejichž přípravě 

se sponzorsky podílel pan 

Šulc. Mimo panely jsou 

vystaveny další dobové 

tiskoviny a dvě alba s ji-

nými fotografiemi. 

Plny dojmů nakonec spo-

kojeně odcházíme. Zoufá-

te-li si, že jste vernisáž 

promeškali, nezoufejte. 

Vystavované panely bude 

možno zhlédnout i nadále 

a někteří z vás se s nimi 

možná setkají i ve výuce. 

B. Stryková, T. Tesárková 

a K. Šťáhlavská 3.B 

 

 

Tři hlavní hosté: 
paní. Magdalena Šimková, 
fotograf Milan Wagner 
a zpěvák Miroslav Paleček 
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Raketový start nové stálice 
Řeč bude o projektu studentského původu, jenž se setkal s velkým pozitivním ohlasem a který 

se uskutečnil již podruhé, a to o Konferenční noci (KNOC) Gymnázia Botičská, o akci, jež je po-

řádaná studenty pro studenty. 

Konferenční noc 

Jak již bylo uvedeno výše, 
jednalo se již o druhý pokus 
o takovouto akci. První byl 
uskutečněn již koncem 
června minulého školního 
roku pod názvem Přednáš-
ková noc (dále jen PNOC). 

Náplní této noci je předná-
šení studentů naší nebo 
i jiné školy pro publikum, 
veřejné publikum. 

Principiálně mohl přijít po-
slouchat nebo prezentovat 
kdokoli o čemkoli, což je 
velká výhoda, neb si každý 
prezentující připraví poví-
dání o tématu, jež ho osob-
ně velice zajímá a o které se 
chce podělit. Takže je zaru-
čena určitá úroveň předná-
šek a prezentující se před-
vedou před svými četnými 
kamarády úplně v jiném 
světle, než ve škole během 
nudného referátu 
z dějepisu, matematiky, 
chemie, fyziky… (pozn. au-
tora: čtenář si sám může 
zvolit, co je nudné). 

Novinky 

Úžasní organizátoři akce si 
slibují úspěšnou budouc-
nost akce, proto se stále 
snaží ji inovovat, za účelem 
nalákání širšího obecen-
stva.  

V letošní KNOCi (pozn. au-
tora: PNOC je v červnu 
a KNOC v listopadu) 22. 11. 
2013 bylo největší novin-
kou otevření bufetu para-
lelně s přednáškovými blo-
ky.  

Účastníci se tak mohli po-
řádně navečeřet, popít kávu 
a v jídelně dostát i kultur-
nímu potenciálu akce, aniž 
by rušily přednášky potla-
chem s ostatními účastníky. 

Dále byly zařazeny hodino-
vé přednášky zdatných pre-
zentujících, kteří zaujali na 
předchozím ročníku PNOCi 
(A. Damaška ze 4.C, 
a J. Melzmuf z 3.A) nebo 
svými výjimečnými úspě-
chy (M. Holcová, čerstvá 
studentka PřF UK), k nimž 
byly přiřazovány do para-
lelní linie další přednášky o 
délce 15–20 min. 

Zpestřením byla posílená 
účast posluchačů i prezen-
tující z jiných škol. Organi-
zátoři by chtěli dosáhnout 
ještě většího posílení jejich 
počtu, aby se masivně roz-
šířilo povědomí o akcích 
KNOC / PNOC i mimo Gy-
bot. 

Průběh letošního 
ročníku 

Mezi největší taháky letošní 
KNOCi jistojistě patřila ob-

šírná přednáška Současné 
kosmologické poznatky 
o vesmíru prof. J. Podolské-
ho (ÚTF UK), jenž poutavě 
přednesl za 2 h v podstatě 
obsah Kurzu Kosmologie na 
Matfyzu. Dlouho s námi na 
naší akci pobyl a velice si 
nápad i provedení chválil. 

Přednášky začaly již po 16. 
hodině odpolední a pokra-
čovalo se až do 2 hodin 
v noci. Původně se mělo 
prezentovat pouze do 23 
hodin, ale projevila se sku-
tečnost, že organizátoři jsou 
duší fyzici, a tak byla KNOC 
naplněná entropií (entropie 
je veličina udávající „míru 
neuspořádanosti či neurči-
tosti systému“). Celkem se 
uskutečnilo 16 z 18 dvace-
timinutových a 3 hodinové 
přednášky, také již zmíněná 
odborná přednáška prof. 
Podolského, na různorodá 
témata: nejčastěji z fyziky, 
dějepisu, biologie a spole-
čenských věd. Akce se zú-
častnilo asi 55 lidí (pro po-
rovnání stejně jako PNOC). 
Z toho 12 účastníků nebylo 
studenty naší školy a zbytek 
tvořili zejména studenti 3.A, 
a D a 1. ročníku. Ze 
4. ročníku se zúčastnili 
2 studenti a z 2. pouze je-
den. Tak snad se to povede 
příště. 
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Jak vypadá budoucnost? 

Organizátoři plánují opět 

koncem července zorgani-

zovat PNOC, slibují si účast 

alespoň 100 studentů 

(pozn. autora: hyperbola). 

Snad se jim tak podaří vy-

tvořit vlastní akci, jejíž slá-

va se hvězd bude dotýkat. 

A docílit se toho snaží již 

během jejich životů. 

J. Dvořák 3.A 

Pozn. redakce: Jakub Dvo-

řák a Tereza Bautkinová 

z 3.C jsou hlavními organi-

zátory a dušemi celého pro-

jektu. 

 

Profesor Jan Podolský 

Foto z jedné z mnoha paralelních přednášek
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Adapťák 
Je parné dopoledne pozd-

ního babího léta a nad 

úchvatnou slapskou nádr-

ží, přesněji řečeno na ma-

lém kopečku zvaném Lou-

tí u Nové Rabyně, zasta-

vují tři autobusy naplněné 

až po okraj přibližně 

osmdesáti trochu rozkle-

panými a v rámci možnos-

tí natěšenými prváky ná-

ruživě očekávajících, co že 

se to v tomto malebném 

zákoutí civilizace odehra-

je během následujících tří 

dnů adaptačního kurzu.  

První, co se s námi stalo, 

bylo velmi fyzicky i psy-

chicky náročné ležení na 

sluníčku a ještě náročnější 

vybalování ve  3 nebo 

4lůžkových pokojích. Bo-

hužel zasloužený odpoči-

nek v rustikálně vyhlížejí-

cích, ale měkkých poste-

lích, netrval dlouho a už 

nás hnali na louku zahrát 

si nějakou tu seznamovací 

hru. A že jich nebylo málo, 

hráli jsme např. kámen-

nůžky-papír, fotbal, volej-

bal nebo jsme si prostě 

jen házeli míčkem, při-

čemž jsme si museli 

vzpomenout na jména 

a koníčky ostatních spo-

lužáků. Tak jsme se o sobě 

dozvěděli pár zajímavých 

věcí. Je až pozoruhodné, 

kolik různých typů stu-

dentů se může vyskytnout 

na jedné škole, v jedné 

třídě. 

Poslední noc jsme se vy-

pravili na nedaleký kopec. 

Jsou odtamtud krásně 

vidět hvězdy pojící se do 

souhvězdí. Velký vůz, Po-

lárku a Orionův pás zná 

přeci každý, ale na nebi je 

tolik zajímavých tvarů, že 

jsme po celou dobu před-

nášky prof. Sterna jen 

stáli zachumlaní do bund 

a s otevřenými ústy civěli 

na tu krásu. 

Myslím, že se celý adap-

tační kurz velmi vydařil. 

Profesoři na nás byli milí, 

obzvlášť dlouho po večer-

ce, kdy nás buď vyhazova-

li z cizích pokojů, nebo 

nás prostě jen šli utišit, 

abychom už nerozmlou-

vali, že prý ostatní chtějí 

spát. Studenti byli hodní 

(jak jinak), počasí nám 

přálo a zábavy bylo haba-

děj. 

Vraceli jsme se do Prahy 

většinou už jako kamará-

di, kteří se těší na to, co 

spolu ještě na Gybotu za-

žijí. 

Verča a Pepa 1.A

GAIA 
(Global Awareness, Investigation and Action) 

Jak všichni jistě víte, jedná 

se o přírodovědný projekt 

naší školy a gymnázia 

Arabská s mezinárodní 

školou v Izraeli (WBAIS). 

Naším úkolem je tvorba 

budek a pozorování ptac-

tva, které v nich zahnízdí. 

Nedílnou součásti naší 

spolupráce je i výměnný 

program. 

V minulém školním roce 

jsme se s izraelskými stu-

denty poprvé seznámili 

při jejich návštěvě 

v Praze. Kromě věcí přímo 

týkajících se projektu, 

jsme je provedli krásami 

Prahy a Divoké Šárky. 

Jejich návštěvu jsme jim 

oplatili v březnu letošního 

roku, kdy jsme zase my 

brouzdali po Svaté zemi. 

Viděli jsme Mrtvé moře, 

Jerusalem nebo třeba 

Tel Aviv. Pár nocí jsme 
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dokonce přespali v tzv. 

kibbutzech, osadách, kde 

je kolektivní vlastnictví 

a o vše se obyvatelé spo-

lečně starají. Ne vše zde 

bylo novodobě vybavené, 

však naštěstí naše pokoje 

byly se vším všudy tak, 

jak jsme zvyklí. V Mrtvém 

moři, jakožto nejhlouběji 

položeném místě na Zemi 

(420 m pod mořem), jsme 

si „poplavali“ a naši kůži 

obohatili o minerály 

z mrtvého bahna, které 

jsme mohli nanést na celé 

tělo (včetně vlasů). Ces-

tou do této zemské hlubi-

ny jsme okusili pouštní 

podmínky a kvitovali zla-

té české podnebí… 

V letošním školním roce 

jsme v říjnu opět hostili 

naše izraelské druhy, ale 

aby si rozšířili své obzory, 

pobývali jsme na Šumavě, 

kde oni byli uchváceni pro 

ně netradičním biotopem 

listnatých stromů a raše-

linišť. Na jaro 2014 je 

opět naplánována další 

naše výprava na izraelské 

území. 

Věříme, že projekt GAIA je 

prospěšný pro všechny 

zúčastněné, neboť se zdo-

konalují v oboru přírodo-

vědném i anglickém jazy-

ce. A jsme rádi, že projekt 

přetrvává i přes občasné 

problémy se spoluprací 

s Gymnáziem Arabská, 

které nám umí i zavařit 

(a to hlavně na komuni-

kační úrovni při snaze 

něco dojednat a dořešit). 

Na závěr bychom chtěli 

vyjádřit náš velký dík 

hlavně panu profesoru 

Ševčíkovi, který jako mý-

tický Atlas na svých bed-

rech nese celou organiza-

ci, paní profesorce Hook, 

která je ozdobou 

a základním kamenem 

naší vzájemné komunika-

ce. A mimo jiné i našemu 

panu řediteli Luňákovi, 

podle jehož ptačího jména 

si nás izraelská škola pro 

spolupráci vybrala. 

 

 

Foto: Gybot skupina GAIA (autor: Mgr. Jiří Ševčík) 
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Setkání s opravdovými hrdiny 
V úterý 3. 12. 2013 jsme 

se sešli se spolužáky 

z různých ročníků k bese-

dě s válečnými veterány 

a nejen s nimi.  

O velké přestávce jsme se 

shromáždili v učebně 38 

a našli si nejlepší místa. 

Někteří, aby na ně nebylo 

vidět, jiní zase, aby vše 

dobře viděli. Hned na za-

čátku jsme byli poučeni 

o tom, jak se máme cho-

vat a že všechny vystave-

né časopisy a prospekty 

jsou volně k rozebrání. 

Později se u nich strhla 

pěkná tlačenice.  

Všichni jsme v 10 hodin 

seděli na svých místech 

a pozorovali, jak se před 

námi shromažďují, byť 

obyčejného vzezření, pra-

ví hrdinové. Slova se jako 

první ujal plukovník 

a prezident sdružení AVS 

(Asociace Vojáci Společ-

ně) Jan Kříž, který nás 

seznámil s programem 

a se všemi účastníky. Byl 

jsem jistě jeden ze spous-

ty lidí v místnosti, co pocí-

tili zklamání z nepřítom-

nosti brigádního generála 

ve výslužbě Alexandra 

Beera, nositele nejvyššího 

státního vyznamenání 

České republiky Řádu 

bílého lva. Tento pocit 

smutku nám však vyhnal 

z mysli hned druhý hovo-

řící, tím byl podplukovník 

v. v. Ladislav Rídl, místo-

předseda AVS. Pan pod-

plukovník hovořil o udá-

lostech předcházejících 

druhé světové válce, 

o legionářích, prezidentu 

T. G. Masarykovi a mno-

hém dalším.  

Po něm se ujal slova bri-

gádní generál v. v. Milo-

slav Masopust. Tento muž 

udělal dojem již tím, že 

k tomu, aby ho bylo slyšet 

všude ve třídě, nepotře-

boval mikrofon a srozu-

mitelně mluvil více jak 

dvacet minut v kuse. Vylí-

čil nám svůj příběh, jak se 

dostal k rudé armádě 

a později i k 1. českému 

armádnímu sboru Rudé 

armády. Jeho příběh byl 

zajímavý a vyvolal řadu 

dotazů, zde však musel 

zasáhnout plukovník Kříž, 

neboť naši žáci své dotazy 

nedokázali položit dosta-

tečně nahlas a museli být 

vedeny přes pana plu-

kovníka. 

Jako čtvrtá k nám pro-

mlouvala poručice v. v. 

Věra Biněvská-Holubeva, 

která sice nebyla rodilá 

Češka, ale vlast svých ro-

dičů hluboce milovala. Po 

vypuknutí války utekla 

s celou rodinou z Ukrajiny 

do Sovětského svazu. Poté 

nám vypravovala, jak se 

ve svých dvanácti letech 

pokoušela dostat k čes-

kému armádnímu sboru, 

formujícímu se u Buzulu-

ku. Její cesta do armády 

však nebyla jednoduchá, 

dostala se do ní až v roce 

1944 jako radiotelegra-

fistka. Zúčastnila se bojů 

u Dukelského průsmyku 

a to bylo poprvé, co uvi-

děla vlast svých předků.  

Potom co poručice do-

mluvila, nastal čas, kdy 

měl mluvit poslední vete-

rán a tím byl plukovník 

v. v. Antonín Štícha, ten 

však ještě nedorazil.  

Místo něho se ujal slova 

plukovník v. v. Jan Novák. 

Ten nám toho o své karié-

ře v armádě moc neřekl, 

také nebylo co, když válka 

skončila, byly mu tři roky, 

ale proslavil se po celém 

světě svými plaveckými 

výkony. Tento sedmde-

sátník má za svůj život na 

kontě šest zápisů v Gui-

nessově knize rekordů – 

je prvním člověkem, který 

přeplaval kanál La-

Manche, v těžším směru, 

z Anglie do Francie. Dále 

jako první přeplaval jeze-
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ro Bajkal bez pomůcek, 

jako je neopren a plovací 

ploutve, řeku Angaru 

v zimě, což znamená, že 

voda měla okolo jednoho 

stupně celsia a vzduch 

dvacet stupňů pod nulou. 

Na tvářích spolužáků jsem 

viděl, a obrovský potlesk 

mi to i potvrdil, že je tyto 

zážitky unesly ze všech 

nejvíce. Všechny nás po-

těšil příslib další besedy 

zaměřené právě na pla-

vecké zážitky pana plu-

kovníka Nováka, protože 

na delší povídání nebyl 

bohužel čas.  

Během vyprávění pana 

Nováka dorazil konečně 

i plukovník v. v. Antonín 

Štíha. Ten nám vyprávěl 

o odboji v Čechách a opra-

vil pár historických mý-

lek, o kterých se normálně 

učí. Mluvil poutavě a pů-

sobil dojmem učitele 

přednášejícího na vysoké 

škole. Během svého pro-

jevu jako jediný nemluvil 

o sobě, a tak jsem se ho 

později při autogramiádě 

šel zeptat proč. Odpově-

děl mi, že o sobě nerad 

mluví a radši připomíná 

hrdinství ostatních. Mys-

lím si však, že člověk bo-

jující za náš národ ještě 

před Mnichovskou zra-

dou, sloužící jako spojka 

a odbojář, člověk, který si 

vytrpěl uvěznění, ale vždy 

se snažil pomoct svrhnout 

okupanty, si zaslouží, aby 

se i o něm mluvilo jako 

o jednom z hrdinů.  

Nakonec se slova opět 

ujal plukovník v. v. Jan 

Kříž, který se s námi roz-

loučil a pozval nás na au-

togramiádu. Celá beseda 

se líbila nejen mně, ale 

i všem těm, se kterými 

jsem mluvil. Ti, kteří tam 

nebyli, myslím, o dost 

přišli a po příští příleži-

tosti setkat se s pamětní-

ky by měli skočit. Přece 

jen za pár let už nikdo 

takový nemusí mezi námi 

být. 

Stanislav Zbořil 3. B 

 

Hosté svým vyprávěním opravdu zaujali všechny přítomné 
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Co se také dozvíte na gymnáziu aneb 
odposlechnuto… 

Učitelé nás v hodinách zásobují neustálým přísunem nových a nových informací. Ale protože 

jsme na gymnáziu, je jasné, že se toho dozvíme mnohem více, než studenti na jiných střed-

ních školách, ať už o probíraných tématech či snad dokonce o našich profesorech! 

Profesoři se v hodinách 
rádi předvádějí svými zna-
lostmi cizích jazyků: 

Prof. Hlavsa: Když letadlem 
letíte déle, dostanete nějaký 
cake, nějaký koláč… 

Z vyprávění o profesorově 
cestě cizinou: 

Nejmenovaný zástupce ne-
groidní rasy (NZNR): Drogs? 

Prof. Hlavsa: Bus stop! 

NZNR: Hash? 

Prof. Hlavsa: Kuš! 

A studenti na sebe nene-
chají dlouho čekat: 

Student: Ich heiβe Jirka und 
ich bin siebzig. (Jmenuji se 
Jirka a je mi 70.) 

Hluboce filosofují: 

Student: Jsou tu spadlé židle, 
paní profesorko. 

Prof. Borlová: Tak je zvedně-
te. Člověk v životě občas 
musí překonávat těžké pře-
kážky. 

Prof. Rezková: Já jsem nikdy 
se studenty nekončila o ho-
dinu dřív. 

Studenti: Tak nás pusťte – 
život je změna! 

Stojí si za svým: 

Prof. Teplý: Sejdeme se 
v digestoři. 

Student: Tam se ale neve-
jdeme. 

Prof. Teplý: Tak tedy u diges-
toře. 

Vytvářejí podivuhodná 
slova, vystihující dané sku-
tečnosti: 

Při tvorbě vlastních se-
znamů v Excelu: 

Prof. Markalous: Takže si 
napíšeme obr, bobr a sobr. 

Studenti: Pane profesore, co 
je to sobr? 

Prof. Markalous: Velký sob. 

Prof. Hlavsa: No a měla ty 
mluvící uši. Jak se tomu říká? 

Studenti: Sluchátka? 

Prof. Hlavsa: Sluchátka! 

Prof. Hlavsa: Nemohl jsem 
najít palubní lístek. Jsem 
takový zašupšák. 

Prof. Hlistová: Moc hezky, 
ťulíci mulíci! 

Zadávají nám zapeklité 
otázky a úkoly: 

Prof. Marešová (při probírá-
ní znaků romantismu): Popiš 
nám svou představu roman-
tického rande. 

Studentka: Já nevím, mně by 
stačilo KFC. 

Prof. X: A nějaké příklady 
polovodičů? 

Studenti (šeptem): Křemík! 
Křemík! 

Studentka: Tak já nevím, 
třeba hřebík. 

Mluví nám z duše: 

Prof. Rezková: Dnešní mlá-
dež má často tendenci nego-
vat. 

Student: To není pravda!! 

Prof. Marešová: Tak ironii asi 
všichni znáte – dáte důraz na 
slovo opačného významu 
a důrazně pokýváte hlavou. 

Studenti: Jasně, jasně … 
(*dávají důraz na slovo 
opačného významu a důraz-
ně kývají hlavou*) 

Sdělují nám podstatné 
informace: 

Prof. Hlavsa: Když přistáváte 
s letadlem na vodě, prosím 
vás, nenafukujte si ty vesty 
už v letadle.  

Prof. Hlavsa: Ty záchranné 
vesty při kontaktu s vodou 
svítí, takže to v moři nejsou 
luminiscenční organismy – 
to jsou lidi! 

A z našich referátů jsou 
občas přímo nadšení: 

Studentka: Napoleon zakázal 
vyhazování odpadků z oken. 

Prof. Hlistová: MOC HEZKY!! 

Doufám, že výše uvedené 
výroky nebudete brát ve 
zlém, slouží pouze k poba-
vení. 

B. Zeithamlová 2.B 
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Vánoční šílenství 
Začíná advent. Jako snad 

asi každý člověk jsem 

v této době plná vánoční 

nálady. Skoro ve všech 

oknech svítí spousta 

světýlek, stromky na za-

hradách jsou lehce na-

zdobené. Lidé nosí kuli-

chy a červenají se jim no-

sy. Paní zachumlané do 

svých dlouhých kabátů 

uhánějí ulicemi do něja-

kého obchodního centra, 

aby se poohlédly po dár-

cích.  

V tento čas piji kávu zá-

sadně s příchutí perníku, 

protože to je chuť doko-

nale vystihující moje vá-

noční rozpoložení. Kaž-

dým dnem se těším, jestli 

už zasněží, abychom měli 

Vánoce hezky bílé a ro-

mantické. Na lidi kolem 

sebe se usmívám, protože 

Vánoce jsou přece svátky 

klidu, míru a pokoje. 

V myšlenkách se pohybuji 

hlavně kolem dárků. Pře-

mýšlím, čím udělat svým 

blízkým radost. Mám pře-

ce dost času na to, si to 

promyslet a potom ty 

správné věci koupit.  

Čas běží. Už nám zbývá 

jen pár týdnů. Ještě pořád 

nesněžilo a já se bojím, že 

Vánoce budou bez sněhu. 

Stále dumám nad tím, 

koho čím obdarovat. Na 

oknech se objevují Santa 

Clausové a na mne při 

pohledu na ně padá lítost 

z toho, proč je tu ta otrav-

ná globalizace. I přes tyto 

malé nedostatky jsem 

stále veselá a plná opti-

mismu. Chystám se na 

velké pečení vánočního 

cukroví. 

Do Vánoc nám zbývá jen 

několik málo dní. Už sně-

žilo. Jenže bělostný sníh 

se na ulicích mění v šedou 

břečku. Brodím se skrz 

něj a myslím na to, že by 

bylo lépe, kdyby nesněži-

lo. Nos mi rudne a mám 

pocit, že mi pomalu ale 

jistě umrzá. Na každém 

druhém domě je komicky 

zavěšen břichatý stařec 

v červeném oblečku. Když 

to vidím, popadá mě pří-

mo amok. V záchvatu zu-

řivosti bych ty baculaté 

páprdy všechny zničila. 

Polovinu dárků jsem ještě 

nepořídila a ani nemám 

tušení, co by to vlastně 

mohlo být. Nervozita po-

malu stoupá ke kritické-

mu bodu. Otravují mě lidé 

motající se spolu se mnou 

v obchodním centru. Už 

zase mám svůj typicky 

nabubřelý výraz. 

Je 24. prosince. Ráno 

vstávám pozdě. Celý den 

se postím a čekám na vy-

nikající štědrovečerní 

hostinu. Náš dům je zaha-

len vůní jehličí. K večeru 

se začne linout z kuchyně 

báječná vůně ryby 

a salátu. Po jídle se rozbalí 

dárky a všude nastává 

konečně ta vytoužená 

pohoda. Naplňuje mě po-

cit zadostiučinění. Nako-

nec jsem to zvládla. Váno-

ce jsou jako vždy dokona-

lé. Nikdo nikam nepos-

píchá a všichni si užívají 

atmosféru, která v tento 

den panuje. Mám pocit, že 

se za okny snášejí k zemi 

krásné bílé třpytivé vloč-

ky. Vše je tak, jak má být. 

No a já vám mohu jen po-

přát: veselé Vánoce. 

Barbora Stryková 3.B 
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Stojí to za to 
Když lidé říkají, že nemají 

rádi Vánoce, myslím si, že 

tím nemají na mysli sa-

motný Štědrý den, ale to, 

co mu předchází.  

Vánoce nám klepou na 

dveře již čtyři týdny pře-

dem, člověk si říká, že má 

pořád na všechno času 

dost a ono nic. Umění je 

zřejmě přestat odkládat 

veškeré vánoční povin-

nosti. Tak například úklid. 

Zajisté to není nezbytná 

disciplína, ale tak nějak už 

to k tomu patří. A to ne-

hledě na to, že do “svinčí-

ku“ Ježíšek nechodí. Vidě-

la bych za tím nějaké 

trauma z dětství, když se 

narodil v chlívě. 

První svíčka na advent-

ním věnci už má ohořelý 

knot a my pořád máme 

všechny dárky jen 

v seznamu. Nejtěžší bych 

na tom neviděla ani tak 

samotný dárek koupit, 

nýbrž ho vybrat. Nebo 

ještě lépe, vymyslet ho 

a vytvořit. Nic není hezčí 

než vyrobený dárek, teda 

ve dvou případech, v tom 

prvním je vám pět a vaše 

maminka ocení, i když 

vymáčknete temperu na 

papír, a v tom druhém jste 

extrémně šikovní a dárky 

od vás vypadají jako 

z nějaké profesionální 

manufaktury. Ale nehledě 

na to, kolik vám je a jak 

jste zruční, vaše dárky 

maminku vždycky potěší. 

Na to jsem minimálně 

spoléhala při každém ke-

ramickém dárku, který 

jsem vyrobila. 

Cukroví je super věc, sice 

se při shánění surovin 

a samotném pečení zapo-

títe, nicméně jste tam dali 

tolik Hery a tolik cukru, že 

nejspíš budete mít pocit, 

že se vám směje i ten sně-

hulák. Mluvím především 

o děvčatech a z vlastní 

zkušenosti. Nejhezčí to 

bylo snad v dětství, když 

jsme mohli jen tak pozo-

rovat maminku v kuchyni 

a nasávat vůni Vánoc, 

když nám do toho běžela 

v televizi pohádka. Teď už 

můžu pozorovat mamin-

ku, leda tak při kuchání 

kapra a z toho mám spíš 

trauma, a věta „vždyť 

chodíš na přírodovědnou 

školu“ nepomáhá. 

Další v řadě je stromeček, 

každý rok se hádáme o to, 

jakou bude mít barvu. 

Modro-bílou? Červeno-

zlatou? Nakonec z toho 

vznikne ale něco velmi 

vkusného a estetického, 

co se nám doma pyšní 

napříč tradicím o hodně 

déle než do Tří králů. 

Největším bojem u nás na 

Vánoce je válka o bram-

borový salát. Já, sestra 

a máma bychom chtěli do 

salátu jablka, ale táta tam 

chce salám. Fuj, salám. 

Každý tedy na Štědrove-

černí večeři jí ten svůj 

a všichni jsou nakonec 

spokojení. I když to vyža-

duje spoustu trpělivosti 

při přednášce na téma, 

jak moc má ten hrášek být 

zelený. 

To a spoustu dalších věcí 

tvoří Vánoce a jejich 

atmosféru, i když je to 

občas k nevydržení a ko-

ledujete si o nervové 

zhroucení, nakonec to za 

to přece jenom stojí. 

Letos za ten předvánoční 

shon hlavně stojí extra 

dlouhé vánoční prázdni-

ny, které si doufám všich-

ni náležitě užijete. 

Šárka Bouzková 2.B 
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16 věcí, které bych chtěla dostat k Vánocům 
„Milý Ježíšku…“ každý zná-

me tato slova, začínají jimi 

dopisy plné očekávání, leč 

žel bohu, některé věci nám 

Ježíšek nedokáže splnit, 

teda pokud nechcete nové 

ponožky. Tady je několik 

věcí, které bych si přála já, 

aby mi mohl někdo pod 

stromeček nadělit: 

1. stroj času 

2. stroj na čtení myšlenek 

3. cornflaky velikosti chip-

sů 

4. samo uklízecí pokoj 

5. mluvící plyšák 

6. přípravek na vlasy, který 

by opravdu fungoval 

7. lednička, do které by se 

položil seznam, a o 10 

minut později by byla 

plná přesně toho, co jste 

chtěli 

8. cesta kolem světa 

9. stroj na neutralizaci ne-

gativních energií (zvlášť 

okolo Vánoc – prý „svát-

ky klidu a míru“!) 

10. nikdy nevysychající lak 

na nehty, který zaschne 

do pěti vteřin 

11. tabletky na zdraví (člo-

věk je nemocný, vezme 

si tabletku a je zdravý, 

báječné ne?) 

12. tabletky na štěstí (nej-

sem si jistá, jestli se to-

muhle už neříká drogy) 

13. tabletky na hubnutí, kte-

ré by opravdu fungova-

ly! 

14. samoobslužný koš, který 

by si prostě došel do po-

pelnice, vynesl se a pak 

by se vrátil zpět 

15. nejpohodlnější postel 

světa 

16. stroj na vymýšlení 

a obstarávání dárků 

A co byste Vy chtěli dostat 

neobvyklého od Ježíška? 

Šárka Bouzková 2.B 

Rozsvěcení vánočního stromu před školou 
Studenti a profesoři si v pátek 6. 12. o hlavní přestávce zazpívali pod vánočním stromem na 

zahradě našeho gymnázia. Smrk vysoký 3,46 m byl sestaven ze tří dílů a slavnostně rozsví-

cen po dozpívání první koledy. 
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Daruj hračku 
„Již druhý rok pomáhají někteří naši studenti při charitativní předvánoční akci Daruj hračku 

s Českým rozhlasem, a to i ve svém volném čase, o víkendu. Často byli doslova zavaleni hrač-

kami, které bylo třeba zaevidovat a roztřídit. A jen díky pomoci dobrovolníků, jako byly stu-

dentky z naší školy, se darované hračky dostanou včas k dětem z dětských domovů. Moc si 

toho vážíme, děkujeme!“ 
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Kultura 
Kultura je dědictví, které 
nám po mnoho generací 
zanechává ponaučení, ale 
i zábavu. Právě kvůli její 
hodnotě se Vám v každém 
čísle pokusíme poukázat 
na nějaké bohatství 
z kulturního světa, které 
Vás může zaujmout a do-
nutit ponořit se do něj 
ještě hlouběji. 

Kytice v Semaforu 

V dnešní recenzi se se-
známíme s divadelním 
ztvárněním Kytice od 
všem jistě známého Karla 
Jaromíra Erbena. Geniální 
hudební představení, kte-
ré op-ravdu volně vypráví 
balady tohoto autora, re-
žíroval sám Jiří Suchý, 
ředitel divadla Semafor. 
Ačkoliv je Kytice soubor 
balad, v podání tohoto 
divadla se jedná spíše o 
komediální balady, které 
i přes to mohou člověka 
dojmout. Nejvýraznějšími 
postavami tohoto před-
stavení jsou bezesporu 
Jiří Suchý a Jitka Molavco-
vá, kteří představují Fran-
tišku a Baltazara a uvádějí 
nás do příběhu velmi 
vtipným způsobem, jak už 
u nich bývá zvykem. Celé 
představení je naprosto 
dokonale podkresleno 
živou hudbou, napsanou 
Ferdinandem Havlíkem, 
který bohužel letos 28. 
října zemřel. 

První z balad se nazývá 
Štědrý den. Příběh Hany 
a Marie je všem známý 
a v tomto zpracování je 
jejich osud naplněn podle 
Erbena. Zasahují však do 
něj navíc čtyři koledníci, 
kteří zaručeně rozesmějí 
celé publikum. Po geniál-
ním úvodu Františky 
a Baltazara, který před-
chází každé baladě, začíná 
ponurý příběh – Svatební 
košile. Atmosféra je jed-
noduše, ale velmi výstižně 
vytvořena rekvizitami 
a dokreslena hudbou. Ná-
sleduje asi nejznámější 
báseň z této sbírky – Po-
lednice. Je jednou z těch, 
které od originální před-
lohy utekly poměrně da-
leko a jejichž hlavním cí-
lem je rozesmát. Zlatý 
kolovrat s poutavou pos-
tavou krále zaujme na 
první pohled. Ačkoliv mi 
postava Daisy, vlastní 
dcery vypočítavé matky, 
nepřipadala moc vhodná, 
celkový dojem 
z představení to rozhodně 
nezkazí. Naopak velmi 
poutavou postavou byl 
poustevník v podání Mi-
chala Stejskala, který při-
rozenou a nenásilnou 
formou vnášel do před-
stavení humor. Vodník je 
opět zajímavě ztvárně-
ným příběhem, který 
upoutá velmi jednodu-
chým, přesto výstižným 

prostředím. V průběhu 
balady je divák upozor-
něn na změnu příběhu 
oproti originálu, což je 
velmi vtipná gradace ce-
lého představení.  

V závěru také dojde 
k rozuzlení zvratu, který 
nastal v průběhu předsta-
vení. Opuštěný Baltazar 
myslí pouze na návrat své 
Františky. Scéna je to 
velmi dojemná, ale s pří-
chodem bludiček se opět 
začne klubat smích 
a šťastný konec této udá-
losti vede k celkovému 
humornému uzavření 
tohoto díla. 

Jak již bylo zmíněno, jed-
ná se o poměrně skromné 
představení, které právě 
svým geniálním využitím 
jednoduchých prostředků 
vtáhne krásně a bez zby-
tečného odvádění pozor-
nosti do děje. Herecké 
výkony nelze hodnotit 
jinak než na jedničku, 
hlavně díky vynikajícím a 
známým hercům. Živá 
hudba zpestřuje a dokres-
luje celý děj. Ale hlavním 
důvodem ke zhlédnutí 
tohoto představení jsou 
geniálně přepracované 
balady, jejichž hlavním 
cílem je pobavit diváka. 
Což se divadlu Semafor 
jako vždy podařilo… 

Jakub Krutský 2. B 
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Lepší krátké kalhoty než dlouhé vedení 
Dne 18. prosince 2011 ze-
mřel ve věku 75 let ex-
prezident, spisovatel, disi-
dent, režisér, scénárista a 
herec Václav Havel. Muž, 
který se po 17. listopadu 
1989 velkou měrou za-
sloužil o demokratizaci 
naší země a její podobu, jak 
ji známe nyní a jakou ji 
snad budou znát i  další 
generace. 

Muž, jehož jméno zná celý 
svět a jehož jméno by bez-
podmínečně mělo znát i za 
padesát let každé dítě, 
stejně jako my teď známe 
jméno T. G. Masaryka.  

Na jeho památku je 18. 
prosinec nazýván Dnem 
Václava Havla a jeho přáte-
lé, přívrženci či prostě jen 
obyčejní lidé si jeho pa-

mátku připomínají výrazně 
ohrnutými nohavicemi u 
kalhot.  
„Říkám si, že je to docela 
něžný způsob posměchu 
vůči mojí osobě.” 

Václav Havel 

Tento svátek, či spíše jen 
tradice má dalekosáhlé 
kořeny. Inspirace k ní po-
chází z dob Havlova rané-
ho prezidentství, kdy po 
své inauguraci v roce 1989 
při vojenské přehlídce vy-
stupoval s nápadně krát-
kými nohavicemi, a přesto 
že byl na tuto skutečnost 
upozorňován, připadalo 
mu to velmi humorné a 
reagoval na posměšky slo-
vy: „Říkám si, že je to doce-
la něžný způsob posměchu 
vůči mojí osobě.“ Přesto ale 

vystupoval s takto povyta-
ženými kalhotami i na ně-
kolika dalších ceremoniích. 
Jeho spolupracovník Jan 
Ruml to okomentoval slo-
vy: „Lepší krátké kalhoty 
než dlouhé vedení“. 

Proto až znovu přijde tento 
den, pojďme si po vzoru 
tisíců jeho přívrženců ná-
rodních i  zahraničních 
s nenuceným humorem, 
který byl Havlovi vlastním, 
ohrnout své nohavice o pár 
záhybů výše, abychom 
ukázali, že pro nás tento 
velký muž něco znamenal, 
že stojíme za jeho činy i 
názory a že nám není lhos-
tejné, co pro nás a naši ze-
mi vykonal. 

Josef Kučera 1.A 

Divertimento 
Každý potřebuje v dnešní uspěchané době na chvíli zastavit, aby nabral dech. Někdo se odre-

agovává u bezcílného surfování internetem, jiní sportují, někdo si rád zaleze do měkkého 

křesla s knížkou. Několik studentů našeho gymnázia nachází báječné a konstruktivní uplat-

nění během pátečních odpolední. Pod vedením profesora Klimy se schází a věnují zpěvu. 

Jelikož se blíží Vánoce, nenechte si ujít příležitost uvolnit se a nabrat nové síly na následují-

cích koncertech: 

18. 12. 2013 v budově Gymnázia Botičská od 18.12 tradičně na schodech 

19. 12. 2013 v kostele sv. Salvátora v Salvátorské ulici od 18.00 

20. 12. 2013 koncert pro studenty Gymnázia Botičská ve škole od 10.00 

Po Novém roce se sbor zúčastní soutěží 

19. 3. 2014 oblastní kolo Gymnasia Cantat 2014 ve Valdštejnském paláci 

25. 3. 2014 oblastní kolo Opava Cantat 2014 v budově Gymnázia Na Zatlance 

Budeme se na všechny těšit 

Josefína Havelková 2.B 
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Sport na Gybotu v tomto školním roce 
Corny cup – atletika 

V druhé polovině září se družstva dívek 

i chlapců z výběru naší školy zúčastnila 

středoškolského poháru Corny v atletice. 

I přes velice sympatické sportovní výko-

ny se bohužel ani jednomu družstvu ne-

podařilo postoupit do krajských kol. 

Přespolní běh 

V říjnu se v okolí v. n. Džbán konal přes-

polní běh a družstva dívek i chlapců na-

šeho gymnázia byla přitom. Chlapci se 

umístili celkově na 16. místě, dívky ještě 

o tři místa výše. Za zmínku určitě stojí 

3. místo mezi jednotlivci Eriky Langero-

vé. 

Nejbližší akce 

Vavot 

Každoroční mezitřídní vánoční volejba-

lový turnaj smíšených družstev. Bude 

probíhat ve čtvrtek 19. 12. 2013 a vítěz-

né družstvo si poté změří síly v zápase 

s týmem složeným z učitelského sboru. 

Třída 4.B je obhajujícím vítězem tohoto 

turnaje, podaří se jí vyhrát i letos?  

Pozvánky 

Veřejné bruslení zdarma 

Štvanici a Ovocný trh. 

Týden sportu 

Od 25. do 31. prosince je možné si za-

sportovat v desítkách sportovišť po ce-

lém hlavním městě zdarma. (Více infor-

mací na www.praha.eu) 

Silvestrovsko-novoroční sportovní ak-

ce Běh metropole 

Start 31. 12. 2013 ve 23.50, Centrální 

park MČ Praha 13 

Volejbal 

Družstvo dívek si ve volejbalovém pohá-

ru SŠ vybojovalo 1. místo ve skupině 

a poté celkově 4. místo v celopražském 

finále 

 

Loňská exhibice 3.B s profesory – zopa-

kuje se i letos? 

Skipark Velká Chuchle 

Trať na běžkové lyžování se těší na spor-

tovce i rekreační lyžaře a nabízí dobré 

podmínky pro tento sport mimo hory 

i v metropoli. 

Zápasy hokejové Tipsport extraligy 

26. 12. 2013 (32. kolo) 

HC Slavie Praha–Piráti Chomutov 15.00 

HC Sparta Praha–HC Oceláři Třinec 15.10 

28. 12. 2013 (33. kolo) 

HC Slavie Praha–PSG Zlín 15.00 

30. 12. 2013 (34. kolo) 

HC Sparta Praha–HC Vevra Litvínov 18.30 
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Jak to vidím – vrcholový sport 

I když se českému fotbalovému reprezentačnímu týmu nepodařilo postoupit na mistrovství 

světa 2014 do Brazílie, bylo počínání Čechů v poslední době na sportovní scéně minimálně 

uspokojivé. 

Největším úspěchem je bezpochyby obhájené vítězství českého tenisového týmu (Berdych, 

Štěpánek, Rosol, Hájek) v Davis Cupu. Ve fotbale můžeme pak stále pozorovat v evropských 

soutěžích dobře hrající Plzeň a také Liberec. V hokeji se českému národnímu týmu nevydařil 

ruský Karjala Cup, ale přesto věří v dobrý výsledek na ZOH v Soči. 

S blížícími se olympijskými hrami by se mělo mluvit o největších českých medailových nadě-

jích. Mezi ty nejslibnější řadíme rychlobruslařku Sáblíkovou, která neustále potvrzuje svoji 

skvělou formu na závodech po celém světě. Jako další favority můžeme označit také biatlo-

nistku Soukalovou, která momentálně trénuje s mužskou reprezentací a v loňské sezoně 

dokázala zvítězit na čtyřech kolech SP. I v mužském biatlonu máme kandidáta na medaili ze 

ZOH, je to Moravec, kterému se podařilo získat bronz na posledním MS. V netradiční olym-

pijské disciplíně, snowboardingu, máme také výbornou zástupkyni, Pančochovou. Dalšími 

želízky v ohni jsou také krasobruslař Březina, skokan na lyžích Matura či běžec na lyžích 

Bauer. Samozřejmě je možné, že vystoupat na nejvyšší příčky může také někdo jiný z asi 

stovky českých sportovců, ale to už se dozvíme v průběhu února 2014. 

Marek Šimoník 3.B 

Křížovka pro Gyboťáky 
Tajenka: oblíbené prostory v suterénu školy 

Škola školička Gymnázium…                                

Profesorka angličtiny a ZSV                    

Všechny výuky jsou vedeny                      

Rovnice a vzorečky, ale matika to není              

V jedné třídě nahoře je 19                    

V našem logu školy je              

Žáci je nemají rády              

Honoré de Balzac napsal                      

Opilý koráb napsal                  

Vynálezce žárovky                

Naše práce, kterou píšeme, které se nikdo nevyhne         

Autoři Alois a Vilém                      

Prostor pro čtenáře                    

Každý rok se hraje v hale                                



20 Vlastní tvorba 

 

 

B-Komplex Gymnázium Botičská 

Návrat domů 
(*Koňáci porozumí, a ti, kdož si s koňmi „nepovídají“, snad nebudou ohrnovat nos .) 

*vsuvka na začátek 

Byl hezký zimní den. Sobota jako každá 

jiná, slunce a sníh, pro mě však něčím 

zvláštní. Vstala jsem brzy ráno, ač mě jindy 

ani střílení z děla nevzbudí, oblékla se do 

teplého kabátu, nazula holínky a popadla 

helmu. Sotva se začalo rozednívat, já jsem 

však už byla v jednom kole. Snídani jsem 

odmávla rukou, celý dům ještě spal. A už 

jsem běžela rovnou ke stájím pozdravit 

koně do nového dne. 

Bohužel vlastní stáj ještě nemám, tedy ale-

spoň zatím. Proto jsem šla, jako téměř 

každý víkend, k jediným lidem široko da-

leko, kteří vlastní stáj a hodně dostihových 

koní, k soukromému trenérovi a jeho „zá-

voďákům“. Začínala jsem na pohádkových, 

bílých, dlouhohřívých ponících, skončila 

u dostihových hubeňourů, kteří mají místo 

mozku závodní ovál. To mi ale přinejmen-

ším nevadilo… Proč by taky? Jsem přeci ve 

společnosti koní! 

Do stáje jsem dorazila a nikdo jiný tam 

ještě nebyl. To byl perfektní začátek dne, 

alespoň si při práci o samotě pročistím 

hlavu. Začala jsem s krmením, pokračovala 

s vyváděním na pastvu, čištěním boxů… 

A do stáje přicházeli stájníci, jezdci, ale 

i lidé s dětmi, co si přišli koníky jen pro-

hlédnout. Práce bylo až nad hlavu, všude 

jen prach a spousta lidí. Pak odešly ma-

minky s dětmi a zůstali jen jezdci a já. 

Práce byla hotová, jak jsme se tak spolu 

pěkně bavili. Ale po čtyřech hodinách há-

zení vidlemi je člověk jaksi nedočkavý na 

to, proč tam vlastně přišel… Konkrétně 

u mě to byla vyjížďka na mém oblíbenci. 

Naposledy jsem položila vidle, vzala vodít-

ko a už jsem si to hnala k výběhům se 

sportovními koňmi. Ten můj nebyl a ani 

není nijak zvlášť nasvalený fešák, který 

sbírá trofeje a kokardy ze závodů, o to je 

pro mě ale důležitější. Dvanáctiletý vraník, 

vysloužilý závodní plnokrevník s malou 

hvězdičkou na čele. Fuego. Španělský vý-

raz pro oheň. Jak příznačné… Je to zvláštní 

zvíře. Občas jsem měla i pocit, že je napůl 

člověk. Tak strašně chytré přece žádné 

zvíře být nemůže… Přišla jsem k němu, 

pohladila ho po nozdrách a už jsem ho ve-

dla do boxu. Den začal krásně a já jsem se 

začínala nehorázně těšit, až vysednu na 

jeho hřbet. 

Připravit ho mi netrvalo dlouho, vždyť 

když se na něco člověk těší, jde to skoro 

samo. Mohlo být tak okolo jedné hodiny, 

když se ostatní odcházeli naobědvat a já 

vyjížděla ze stáje na polní cestičku, vedou-

cí do lesa. Zanedlouho se ke mně připojila 

má kamarádka se svým běloušem. Martina 

a Isidor, dokonalá dvojka. Oba dva rozváž-

ní, klidní a s velkýma hnědýma očima. Ne 

nadarmo se říká, že jaký jezdec, takový 

kůň. 

S Martinou jsme si hezky popovídaly, 

o všem i o ničem, pravidelným tématem 

vždy byla „otrava ze školních lavic“. Ač je 

Martina o pět let starší, názory na školu se, 

jak jsem zjistila, věkem nemění . Dostaly 

jsme se na nádhernou lesní cestu do kop-

ce, ideální terén na cval. Kamarádka, jako 

by mi četla myšlenky, řekla: „Tak abychom 

zrychlily, ne?“ Nemusela jsem ani odpoví-
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dat. Už jsem si užívala vánek ledového 

vzduchu narážející na mou tvář.  

Náhle, na samém vrcholku kopce, se něco 

pokazilo. Nebyla jsem si jistá, co to přesně 

bylo, jenom jsem si všimla, jak Martinin 

kůň z cvalu v okamžiku zastavuje a vzpíná 

se na zadní a ona padá. V tu ránu se Fuego 

otočil na místě a utíkal pryč. Koně mají 

v případě nebezpečí jediný instinkt – utéct. 

Byla jsem tak překvapená a vyděšená, 

všechno se seběhlo tak rychle, že mi otěže, 

moje jediné přímé spojení s koněm, vypa-

dly z rukou. Ujížděli jsme rychlým tempem 

z kopce, kterým jsme přijeli, nemohla jsem 

ho zastavit. Byl tak vyděšený, jako by ne-

viděl, neslyšel a nevnímal. 

Zastavil se sám, a to o jeden ze zasněže-

ných smrčků. Držela jsem se pouze hřívy, a 

tak jsem neměla šanci se udržet. Kdo na 

koni nikdy nejel a toto nezažil, je to asi 

jako jet na motorce a nemoci dosáhnout na 

řidítka. Sedíte na něčem, v tomto případě 

na někom, koho absolutně neovládnete. 

Spadla jsem, mezi pařezy a do sněhu. Po-

dotýkám, že na koních jezdím jedenáctým 

rokem… Chvíli jsem plivala sníh, říkajíc si, 

že tohle se vážně může stát JENOM MNĚ. 

Jaké já to mám štěstí! Byla jsem v pořádku, 

kromě sněhu ve všech tělních otvorech. 

V tu chvíli mi to přišlo i trochu vtipné. 

Ohlédla jsem se, kam že se poděl můj „do-

pravní prostředek“. Stála jsem tam tak 

mezi pařezy a za boha neviděla nic jiného, 

než bílou masu sněhu, natož černé čtyřno-

hé zvíře s hřívou a ocasem. Po chvilce hle-

dání po okolí jsem uviděla dva koně, čer-

ného a bílého, jak se pasou na mladých 

stromcích. „To si ze mě děláš …“mluvila 

jsem sama se sebou, „já se tady budu válet 

ve sněhu a oni si budou žrát stromy?!“ 

Měla jsem strach o Martinu, ale ta, jako na 

zavolanou, se blížila z druhé strany poma-

lu ke koním. Už už jsme je měly obklíčené, 

když se její Isidor dal do běhu a kamsi ute-

kl. To už na mě jen Marťa křičela, že ho jde 

chytit. Víc jsem nepochytila, protože už 

oba byli dávno pryč. Fuego se začal pást na 

dalším stromku. Pak ke mně vzhlédl a po-

díval se na mě, jako by mi vyčítal: „Kde jsi 

tak dlouho, člověče? Já už tu na tebe čekám 

a ty se válíš ve sněhu?!“ V tu chvíli bych ho 

nejraději nakopla… 

 

Fuego 

Nemohla jsem na něj však nasednout a jet 

domů. Při útěku si totiž přetrhl otěže tak, 

že ho nebylo za co vést. Tak jsem ho chytla 

za hřívu, šla jsem vedle něj a vydali jsme se 

na cestu. Ale po chvíli jsem si všimla, že 

okolí neznám a pod sněhovou rouškou ani 

nemohu vidět ukazatele. Zastavila jsem se 

i s koněm, kdesi uprostřed bílého lesa 

a přemýšlela, kam jít. Nevěděla jsem ale, 

ani kde jsem, ani kam jít. Čekala jsem urči-

tě půl hodiny, celou dobu stál kůň trpělivě 
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vedle mě. Stále jsem doufala, že se třeba 

Martina vrátí… Ale ticho bylo neprolomi-

telné a začalo se rychle stmívat… 

Nebylo jiné možnosti, rozešla jsem se jed-

ním ze směrů. Čím víc se stmívalo, tím víc 

vystrašená jsem byla. Neměla jsem strach 

o sebe, ale o koně. Oba jsme byli promrzlí, 

telefon jsem měla vybitý, Fuego měl zniče-

nou výstroj, majitelé o nás nevěděli a už 

byla tma jak v pytli. Byla jsem si jistá, že 

z tohohle se sama nevymotám. A kůň stále, 

veden pouze mou rukou za svou hřívu, 

cupital poslušně vedle mě. 

Nevěděla jsem už ani, jestli je pořád ten 

samý den. Téměř jsem brečela, ne-li úplně. 

Byla už jsem tak zoufalá, že jsem vysedla 

na koňský hřbet, bez možnosti ovládání 

koně, položila se trupem na jeho krk a ne-

chala se vézt. Říkala jsem si, že to nějak 

dopadnout musí. Fuego neutekl, ani mě 

neshodil, nezačal vyhazovat, pouze našpi-

coval uši a šel a šel a šel…  

A šel. Dlouho. Oči jsem měla zavřené a jen 

poslouchala zvuky kopyt. Když se však 

místo praskání sněhu začalo ozývat pras-

kání štěrku, otevřela jsem oči a narovnala 

se. Byla jsem na příjezdové cestě ke stáji! 

Slyšela jsem ržání ostatních koní, volání 

lidí a taky hysterickou Martinu, která už 

dávno dorazila i s Isidorem. „Je tady! Jsou 

v pohodě! Přijeli!“ křičela na celé kolo. 

Ostatní jen přiskočili ke mně a ke koni 

a začali mě uklidňovat, že se nic nestalo 

a všechno bude dobré. 

Mlčky jsem odvedla koně do boxu, sundala 

mu roztrhanou uzdečku a sedlo a důklad-

ně ho usušila. Připravila jsem mu kýbl 

ovsa i s mrkvičkou, to, co koně dostávají 

vždy jen při zvláštní příležitosti. Ale toto 

byla více než jen zvláštní příležitost. To 

zvíře zachránilo sebe i mě. A to, i když měl 

možnost mě kdykoli „sundat“. 

Večer, když jsem ulehávala do postele, stá-

le jsem musela myslet na Fuega. Proč mi 

pomohl, i když nemusel? Zachoval se pří-

mo hrdinně, jako by byl moudrým člově-

kem. On je však něco lepšího nežli člověk. 

Je to ten nejčernější, nejchytřejší 

a nejúžasnější lichokopytník, jakého jsem 

kdy poznala. 

Berenika Horáková 2.B 
  

 

 

Foto: Karolina Rathová 3.A 
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Noční můry studentů Gybotu aneb co se 
v noci honí hlavou 

V téhle rubrice bychom se 

s vámi rádi podělili o sny, 

ve kterých hlavní roli hraje 

škola, vyučování, učitelé… 

Máte-li také nějaký takový, 

napište nám jej. Je fajn vě-

dět, že v tom nejsme sami! 

Peklo na okruhu 

Na okruhu se zešeřilo. Bě-

háme. Všichni běháme. 

Těžko říct, jestli je to školní 

úloha, nebo běháme jen tak. 

První, druhé, třetí kolo 

rychle ubíhá, ale naše tem-

po zrychluje. Snažím se ze-

ptat ostatních, co se děje, 

ale nikdo si mě nevšímá, 

a tak se zastavuji. Najednou 

se zpoza domečku vynořuje 

temná postava. Kdo je to? 

Pomalou a podivně zlověst-

nou chůzí se ke mně blíží. 

Teď už mám doopravdy 

strach. Náhle ji osvítí blesk 

z oblohy a já vidím ďábla. 

Co mám dělat? Za moje flá-

kání mne jistě stihne krutý 

trest. Teď už mě určitě vi-

děl. Kam? Kam jenom utéct? 

Zbývá jen cesta vpřed. Od-

vahu, šeptám si, všechno 

dobíhání tramvají se teď 

musí zúročit. Jako blesk se 

vrhám vpřed. V prvních 

vteřinách se ani neodvažuji 

ohlédnout. Běžím dost 

rychle? Mám vůbec naději 

na záchranu? Za mnou se 

ozývá dusot kopyt. Najed-

nou utichá, a já se ohlížím. 

To je ta největší chyba, kte-

rou můžu udělat. Ďábel se 

proměnil na pumu 

a zrychluje. 

Bolest v nohou se stává ne-

snesitelnou, vzduch v mých 

plicích se mění na žhavé 

olovo. Už nemohu. Z pos-

ledních sil vbíhám do za-

táčky. Odstředivá síla mne 

zdvihne jako silná paže 

a odmrští mne do nedale-

kého houští. Je se mnou 

veta. 

Puma už je jen kousek ode 

mě. Pohlížím jí do tváře 

a vidím učitelku tělocviku. 

Černý obchod 

Tržiště se hemžilo podezře-

lými mafiány. Bylo strašlivé 

horko, ačkoliv slunce už 

zmizelo pod obzorem. Bylo 

takové horko, že čokoláda, 

kterou místní trhovci vy-

stavovali, byla spíš tekutá 

než pevná. 

A tam čekal Brad Pitt, se 

žvýkačkou v puse, nagelo-

vanými blonďatými vlasy, 

červeným sakem a bílou 

košilí. Na hlavě nechyběly 

sluneční brýle, přesto že 

bylo zataženo. Zkrátka ty-

pický mafiánský vzhled. 

Někoho vyhlížel. Nervózně 

se podíval na hodinky. Po-

hodový výraz se na jeho 

obličeji už dlouho neobjevil. 

Potřeboval předat zásilku. 

Konečně se dotyčný objevil. 

Brad mu pokývnutím hlavy 

naznačil, aby ho následoval. 

Vedl ho do sklepa nějaké 

budovy. Tam na ně čekal 

stolek s lampičkou a dvě 

židle, jinak nic. Když se ne-

známý posadil naproti Bra-

dovi, lampička mu osvítila 

tvář. Měl krátké hnědé vla-

sy, velký nos a nervózní 

výraz v obličeji. Ano, byl to 

náš fyzikář. „Máš to pro 

mě?” zeptal se. Brad mu 

odpověděl svým krásným 

frajerským úsměvem, kdy 

zvedne jen jeden koutek, 

a při tom stále žvýká žvý-

kačku. Odkudsi zpod stolu 

vytáhl balíček. „Máš ty pra-

chy?” zeptal se ještě dřív, 

než ho předal do rukou 

svého zákazníka. Učitel vy-

táhl obálku. Soudě podle 

jejího objemu byla plná ma-

lých bankovek. Brad si své 

peníze přepočítal, a teprve 

když se ubezpečil, že je v ní 

všech pět set tisíc dolarů, 

předal balíček. Ten, když ho 

otevřel, uviděl svou vytou-

ženou nelegální zásilku. 

Multimetr. 



24 Vlastní tvorba 

 

 

B-Komplex Gymnázium Botičská 

Noc oživlých pomůcek 

Je středa odpoledne a to 

znamená jediné. SKOP. Po-

dívám se z okna a vidím 

černočernou tmu. To mi 

připadá zvláštní, a tak kon-

troluji hodiny. Je půlnoc. 

Těžko říct, jak se to stalo, 

snad na mě zapomněli. 

Jsem ve škole úplně sama. 

Všude je tma a já nemůžu 

najít světlo. Začínám se tro-

chu bát. Najednou slyším 

zlověstné zašustění a po-

tom strašlivou ránu. Že by 

tu byl někdo další? Volám, 

ale nikdo neodpovídá. Jedi-

ný zvuk, který se chodbou 

rozléhá, je ono štrachání 

a škrábání. Zní to jako kle-

peta nebo kosti. 

Dávám se na útěk, ale ztrá-

cím se. Škola je najednou 

mnohem rozlehlejší. 

Chodby se různě protahují 

a schodiště vedou jinam, 

než by měla. Najednou na 

rameni ucítím ruku. Je stu-

dená a vyzáblá. Ne vyzáblá, 

přímo kostnatá. Stojím tváří 

v tvář modelu lidské kostry.  

Za zády mu stojí zástup dal-

ších pomůcek. Hadi a ještěři 

přes den spící v lihu, se nyní 

vesele plazí všude okolo. 

Opodál stojí vášnivě disku-

tující Platónská tělesa. Do-

konce model generátoru 

vypadá tak nějak živěji, než 

generátoru sluší. 

Moji pozornost ale brzy 

upoutá něco jiného. Model 

lidského těla. Chybí mu 

přední strana, a tak jsou 

vidět všechny jeho orgány 

a jejich činnost. Dáváme se 

do řeči. Jmenuje se Karel 

a být modelem bylo jeho 

snem už od raného dětství. 

Jeho otec, shodou okolností 

také Karel, je zase model 

kostry člověka, přesně ten, 

co mi před chvílí pokládal 

ruku na rameno. Říká, že 

sloužit jako učební pomůc-

ka je veliká pocta. 

Nabízí mi prohlídku školy 

a on a jeho kumpáni mě 

provázejí. Najednou ale 

skrze okno zasvítí paprsek 

světla a všechno je jako 

dřív. 

K. Šťáhlavská 

a M. Horská 3.B 

 

 

Oživlé stíny, foto: K. Rathová 
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Podle čeho si vybíráme místo v MHD? 

Tato úvaha by se dala apliko-
vat i na vlaky, autobusy, tram-
vaje metra a další dopravní 
prostředky.  

Předvedu vám to na jasném 
příkladu, který asi všichni zná-
te. Je ráno vy netušíte, jak jste 
se dokázali vzbudit, oblíknout 
se a doběhnout autobus. Vletí-
te do dveří a… Všichni na vás 
koukají, protože doufají, že si 
nesednete vedle nich. Nevím, 
jak vy, ale já nemám potřebu 
komunikovat s cizími lidmi 
v MHD, asi to bude tím, že na 
nesympatické lidi, kteří civí 
„do blba“, prostě nemám nála-
du. Navíc celkově nejsem moc 
komunikativní v dopravních 
prostředcích, protože se mi 
v nich dělá špatně od žaludku. 

Nejprve si prohlédnu teritori-
um, které je mi k dispozici (ne-
obsazené sedačky). Já osobně 
dávám přednost tomu sedět na 
dvousedačce sama u okénka, 
protože pokud si někdo při-
sedne, nebude mě při vystupo-
vání zvedat, já budu nanejvýš 
zvedat jeho (ano, jsem sobec). 
Pokud v autobuse není volné 
místo, musíte si sednout 
k někomu. Jenomže jednou už 
jste autobus „proskenovali“ a 
je tak trochu divné, pokud bu-
dete civět na lidi znovu, ale co 
se dá dělat.  

Máme tu: 1) Lidi, kteří mají svá 
zavazadla na vedlejší sedačce 
(čímž nám naznačují „já tu 
sedím a ty se neopovažuj při-
sednout, protože vedle sebe 
mám zeď ze svého zavazadla). 
2) Jiné experty, kteří si sednou 
blíž k uličce a mají vedle sebe 
volno u okýnka. OK, na jednou 

stranu chápu, že má někdo 
radši uličku, ale když někdo 
sedí na kraji, jako by říkal: 
„Chci mít svůj osobní prostor, 
sem nechoď!“ Touto dobou se 
jste už vydýchaní a zjistili jste, 
že si k někomu prostě přised-
nout budete muset. (Rovnou 
zavrhuji představu stát těch 15 
minut, co jedu autobusem, 
protože po ránu se musím ale-
spoň psychicky připravit na 
test, který mě čeká 3. hodinu – 
když už ten sešit nevytáhnu.) 

Všichni na vás stále zírají, pro-
vrtávají vám orgány a ví, kolik 
procent kyslíku ze vzduchu je 
právě teď ve vašich plicích a 
zároveň co jste měli k snídani; 
jiní si vás zase nevšímají, pro-
tože se buď poctivě učí, čtou si 
napínavou knihu nebo poslou-
chají muziku. Teď také záleží 
na vás, co chcete dělat? Pokud 
si chcete číst/učit, asi si nesed-
nete vedle někoho, kdo po-
slouchá hudbu. To by vás ruši-
lo. Také si asi nesednete vedle 
někoho, kdo horlivě SMSkuje 
nebo volá. Tak pak nám tu zby-
la skupinka lidí, která spí, kou-
ká „do blba“ nebo se učí/čte. 

Pokud chcete poslouchat hud-
bu, tak prosím respektujte 
výše zmíněnou skupinu. A také 
spící mrtvolky (také se jednou 
ocitnete v jejich kůži). 

Pokud hodláte jen tak sedět, 
zkuste si vybrat někoho, o kom 
si myslíte, že nebude moc ko-
munikativní. Protože pokud 
nemáte na lidi náladu, tak si asi 
nebudete chtít povídat se sta-
řenkou, která v ruce svírá ko-
šík s domácími vejci, o tom, jak 
je naše mládež zkažená. Touhle 

dobou už autobus dojel do 
další stanice, předpokládáte, že 
si sednete (stále zavrhuji mož-
nost stání).  

Projdete uličkou, a jelikož vás 
nebaví nepříjemné pohledy 
čerstvě probuzených spoluces-
tujících, zasednete na nejbližší 
sedačku. Kouknete vedle sebe 
a zjistíte, že sedíte vedle chláp-
ka, kterému by neškodilo na 
5 minut odložit telefon a navíc 
z něj cítíte ranní „kouřovou 
svačinku“. Jediné, co vás může 
uklidňovat, je poslední pohled 
na spektrum osazenstva auto-
busu.  

Babička s dioptriemi silnějšími, 
než je školní tabule, 
s igelitovou taškou. Ze rtěnky 
si udělala „srdíčko kolem pusy“ 
– přesně jak se to nosilo za 
jejích mladých let. Za ní sedí 
paní, vedle které by se vešla 
leda tak panenka Barbie, pro-
tože její batoh přetéká o něco 
méně než její XXXL omyl trič-
ko. Taky je místo vedle kluka 
s dementním úsměvem a po-
dezřele moc rozšířenými zor-
ničkami. A tak si oddechujete 
s pocitem, že pach cigaret není 
vlastně vůbec špatný. 

Každý jsme jiný a podle mě si 
vybíráme (na sezení v MHD) 
člověka nám podobného. Je 
velice zajímavé, že pokud se 
s někým setkáme pohledem, 
tak je velice pravděpodobné, 
že si vedle něj sedneme. Jste 
také jako já, že máte 
v autobuse oblíbené místo a 
jste velice pobouřeni, pokud 
vám ho někdo zasedne? 

Sára Rosecká 2. B 



26 Vlastní tvorba 

 

 

B-Komplex Gymnázium Botičská 

Poezie 
Přijde už zima? 

Schází mi vločky zářící, 

ten stříbřitý lesk lesů i skal. 

Stesk přebitý skořicí vonící, 

kde duch Vánoc hořící plál. 

Schází mi, schází mi dál, 

ten kouzelný sníh, 

co vánoční čas sebou si vzal. 

Zvonivý smích a blyštivý bál, 

bál třpytivých snů, co možná sis přál. 

Přijde už zima, přijde už brzy? 

řeknou si lidi, co je vše mrzí? 

Dají si dárky, zaženou války, 

a Vánoce budou stejně tak ryzí! 

B. Zeithamlová 2.B 

Balzám 

Ach! Jak marně jsem se snažil 

básněmi k lidu promlouvat 

by pochopil jak svět je krásný 

a znal touhu je pěstovat. 

Mnoho z nás nehledá smyslu 

ve verších mistry napsaných. 

Hlavně, že chápeme symboliku 

tlustého dědy na saních. 

Proč zhynula v nás touha 

všechny romány a sbírky číst? 

Což nechceme již zažít krásné 

a navštívit slavných míst? 

Věty v knihách nejsou jed, 

naopak je to hojivý balzám. 

Snad nestojím na této straně, 

jak jsem se bál, dočista sám. 

Adam Špán 3.C 

Komiksy ze školní praxe I. 

 

Šárka Bouzková 2.B 
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Slovo závěrem 

Drazí spolužáci, vážení 

kantoři, nahodilí čtenáři 

a přátelé naší školy, 

mnoho z Vás nejspíš drží 

časopis našeho gymnázia 

vůbec poprvé. Možná jste 

do něj přispěli svým pisa-

telským umem a možná 

jen nevěřícně zíráte na 

titulní stranu, kterou jste 

nic netušící kreslili na 

hodině výtvarky. Jisté je 

však to, že B-komplex je 

zpět, a vůbec nevadí, že si 

nejste vědomi jeho od-

chodu, protože on tu byl, 

věřte nevěřte, jako ztěles-

nění ducha naší školy po 

celou dobu. 

První číslo našeho občas-

níku vyšlo již ve školním 

roce 1976/1977, čili 

dlouho předtím, než se 

kdokoliv ze současné re-

dakce narodil. Když si tak 

pročítám historický úvod-

ník s přiloženou fotografií 

tehdejší redakční rady, 

cítím velikou zodpověd-

nost a zároveň rozčaro-

vání nad tím, že se kdy 

vydávání B-komplexu 

pozastavilo. 

Jsem šťastný, že časopis 

zase dýchá a pevně věřím, 

že mu Vy, čtenáři, budete 

až do konce studia dodá-

vat onen potřebný kyslík, 

aby mohl dýchat a růst až 

do oblak. Protože to je 

jediný způsob, jak vzdát 

hold jeho honosným a sil-

ným kořenům.  

Každý z Vás, koho odkaz 

B-komplexu, potažmo 

naší školy oslovil, nechť 

se nebojí a přispěje svou 

troškou do mlýna. 

V našem zpravodaji jsme 

totiž přesvědčeni, že kaž-

dý má co říct. Proto nevá-

hejte a posílejte nám své 

články, názory či vzkazy 

na prozatímní redakční 

e-mail student@gybot.cz. 

S přáním příjemného po-

čtení za celou redakci 

Adam Špán3.C 
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