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2 Úvodem 

Úvodník 
Vážení čtenáři, 

blíží se prázdniny! 

Asi jste se právě zarazili a přemýšlíte nad tím, proč 
vám sem píšu informaci, kterou zajisté všichni víte. 
Za předpokladu, že se na prázdniny těšíte, vám řeknu 
toto – proč si neopakovat hezké věci? Nevím, čím to 
je, ale lidé skutečně mají ve zvyku zabývat se spíše 
věcmi negativními. Krásným příkladem jsou média, 
ve kterých slyšíme snad už jenom špatné zprávy. 
Proč si neříkat věci hezké, i když naprosto 
samozřejmé? Tak tedy nahoďte úsměvy, řekněte si: 
„Blíží se prázdniny!“ a radujte se z toho.  

Určitě budou super, alespoň naše redakce vám 
krásné, slunečné a pohodové prázdniny přeje! 

Jakub Krutský 2.B 

 

Ohlédnutí 
Právě před 37 lety začal školní časopis Gymnázia 

Botičská vycházet. Jeho rozsah byl tehdy skromný, 

pouhých osm stran. Pro připomenutí uveřejňujeme 

na závěr titulní stranu tohoto historicky prvního čísla 

B-KOMPLEXu z roku 1976/77. Jsme opravdu rádi, 

že se nám daří v této tradici pokračovat. 

Stáňa Marešová 
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Kytičky po zbirožsku 
Jistě víte, že druhé ročníky našeho 
gymnázia se odvážily vystrčit na týden nos 
do přírody. Do které přírody přesněji? 
Utábořily se v rekreačním středisku 
Hlavatice poblíž městečka Zbiroh, který se 
nachází na půl cesty mezi Prahou a Plzní.  

Ještě první den se všichni vydali na 
botanickou trasu. Spočívala pouze v tom, že 
u jednotlivých rostlin byla připevněná 
cedulka s názvem a studenti si jej 
poznamenávali, případně rostlinky fotili. 

 Každý večer jsme se mohli těšit na 
přednášku buď našich profesorů, nebo 
pozvaných externistů. Témata souvisela 
s místním regionem a většinou byla 
poměrně populární. Například ornitologie 
byla skvělá, po přednášce astronomie jsme 
pozorovali souhvězdí a planety 
a opakování rostlin před „poznávačkou“ 
ocenil každý. 

Program jsme měli dělený do bloků podle 
tříd a skupin na němčinu. Postupně jsme si 
prošli poznatky z chemie, botaniky, 
entomologie, topografie, hydrobiologie, 
první pomoci, sportovních her 
a geomorfologie. Jak vidíte, bloky obsáhly 
širokou škálu témat, takže si podle mě 
každý mohl najít, co má rád. Součástí kurzu 
byl i celodenní výlet na hrad Žebrák a zpět. 
Nebyli jsme úplně nadšení, protože 
sluníčko se do nás urputně opíralo a bylo 
nám na umření. Všechny třídy ale výlet 
nakonec zvládly, někdo se dokonce podíval 
i na nedaleký hrad Točník, kde mohl 

obdivovat medvídky Agátu a Martina. Po 
cestě nám kantoři ukazovali rostliny, které 
bychom měli znát, a doplňovali naše 
znalosti o různé zajímavosti. 

Ve čtvrtek jsme se vydali na dopolední 
vycházku, trošku se nám protáhla. Hodně 
jsme se zastavovali u květin, protože se 
poznávačka blížila a některým studentům 
zvonil alarm na poplach, že ještě nic neumí. 
Odpoledne jsme se opět rozdělili do 
menších skupinek a šli na soutěžní trasu. 
Dostali jsme mapu okolí se zakreslenými 
stanovišti. U každého jsme měli několik 
úkolů. Naštěstí nebyly všechny vážného 
rázu, bylo příjemně teplo a po cestě jsme 
potkávali další spolužáky, takže soutěž 
příjemně ubíhala. 

V pátek nás čekal všeobecný test 
z přednášek a test z poznávačky. Většina 
studentů se shodla, že test z přednášek 
nebyl až tak těžký. Poznávačka nebo 
takzvané metro, to bylo o něco horší. 
Myslím, že občas rozeznávat květinku 
podle silně povadlých a užmoulaných listů, 
protože nic jiného na ní už nezbylo, je nic 
moc, ale taky jsme to zvládli. Musím ale 
uznat, že většina z kytiček byla v pořádku, 
jen by chtělo znát je jménem. Závěr 
vyvrcholil vyhlášením nejlepších výsledků 
testů a soutěží. Po obědě jsme sbalené věci 
naložili do autobusu a nastoupili se 
spokojeným vědomím, že už nám nic 
nehrozí a jsme na cestě domů. 

Dominika Bónová 2.B 

Při poznávačce, v tzv. metru, se mnozí zapotili nad uvadajícími rostlinkami. 



 

 

B-Komplex Gymnázium Botičská 

4 Stalo se 

Alžbětina země 
Já a moje kamarádka Kačka jsme se 
rozhodly, že se zúčastníme výletu do 
Anglie, který zorganizovala škola 
v dubnu tohoto roku. Čekala nás spousta 
zajímavých míst a také jsme měli 
několikrát navštívit školu, po jejímž 
absolvování máme obdržet certifikát 
o zvládnutí kurzu. Dlouho jsem 
přemýšlela, jak článek napíšu. Nakonec 
jsem se rozhodla, že to provedu formou 
emailů, které jsem z Anglie posílala. Jsou 
plné dojmů a myslím, že teď už bych to 
tak dobře nevyjádřila. 

30. 3. 
Ahoj Vašku.  
Je to tu tak krásný, že bych tu hned 
zůstala. Viděli jsme asi milion památek 
a všechny jsou tak nádherný. Dneska 
jsme chodili po Londýně, ale to bohatě 
stačilo. Viděli jsme Buckinghamský 
palác, Trafalgarské náměstí, Big Ben a 
spoustu dalších zajímavostí. Šla jsem po 
náměstí, kde se natáčel Harry Potter. 
Jestli se nevrátím tak mě hledejte 
v Londýně někde v parku. Rodina, kde 
jsme dnes na noc, je moc milá. Doufám, 
že ta, u které budeme po celý další 
týden, bude taky taková. Zatím ahoj. 
Zítra zase napíšu. 

31. 3. 
Ahoj Vašku. 
Tak druhý den za mnou. Pořád jsem 
z toho tady nadšena a určitě sem 
musíme někdy zajet spolu. Dneska jsme 
jeli do Bath. To je lázeňské město 
postavené Římany. Bylo to tam moc 
hezké. Dostali jsme elektronické 
průvodce. U každé zastávky jsme mohli 
zmáčknout tlačítko a poslouchat 
anglicky různé zajímavosti. Trošku nám 
pršelo, ale to nám ani moc nevadilo. Ted 
jsme v Ilfracombe. Je to tu jak z nějakého 
filmu. Krásná příroda a domy. Rodina je 
naprosto dokonalá. Jsou to mladí lidé 
a mají dva malinké syny. Zítra jdeme už 

do té školy. Mám z toho trochu strach ale 
i se těším. Ahoj a měj se hezky. 

1. 4. 
Ahoj Vašku. 
Dneska jsme měli první den školy. 
A bylo to docela fajn. Docela jsem tomu 
učiteli i rozuměla, jo a jsem v prostřední 
skupině. V těch hodinách si povídáme 
o různých tématech a pak jsme se šli 
projít parkem, který patří ke škole. Tam 
jsme plnili různé úkoly z pracovního 
listu. Odpoledne jsme jeli do nějakého 
blízkého města. Tam na koukání nic 
nebylo a tak jsme jen nakupovali. Byli 
jsme v Primarku. strávili jsme tam 
podstatnou část volného času. Šli jsme 
se také projít po nábřeží, ale to jen každý 
sám. Pak jsme jeli už do Ilfracombe 
a byli jsme se tam projít. Ted už jsme po 
večeři a domluvili jsme si na čtvrtek, že 
ochutnáme fish and chips. Tak už se 
těším. Pořád jsem tu z toho nadšená. 
Večer si povídáme s tou rodinou 
a myslím, že nám to docela i jde. Teda 
rozumíme si. Zatím ahoj.  

2. 4. 
Ahoj Vašku. 
Tak dneska to bylo ve škole moc fajn. 
Bavili jsme se o dovolené. Líbilo se mi to. 
No a pak jsme vyrazili autobusem do 
národního parku. Na cestě nás ale 
potkala nehoda. Náš autobus ztroskotal. 
Zůstali jsme zaklínění uprostřed silnice 
a nemohli jsme se vytočit. Nápis na 
autobuse „More than travel“ je vážně 
výstižný. Tak jsme se vydali pěšky podél 
řeky čtyři míle do městečka Lynton. Ale 
byla tam krásná příroda, takže to vůbec 
nevadilo. Pak jsme ještě jeli zubačkou na 
vyhlídku u moře. Trochu jsem se bála. 
No znáš mě a lanovky. A to byl dnešní 
den. Ještě se chystáme jít po večeři na 
pláž, nějakým skalním tunelem. Měj se 
hezky, ahoj. 
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3. 4. 
Ahoj Vašku. 
Dneska jsme byli v Clevelly. Moc se mi to 
tam líbilo. Akorát pršelo, jinak by to bylo 
daleko lepší. Hladili jsme si oslíky 
a viděli jsme vodopád. Všude byla 
spousta kamenů, takže to byl pro mě 
úplný ráj. Večer na nás čekal John a vzal 
nás na večeři. Na ty slíbené  fish and 
chips. Vůbec jsme to nemohly s holkama 
sníst.  Ale bylo to fajn. Zítra jedem do 
Milky way adventure park. Tam se mi 
moc nechce, ale co se dá dělat. Čeká nás 
poslední den ve škole. Tak se měj. Ahoj. 

4. 4. 
Ahoj Vašku. 
Tak už máme před sebou jenom jeden 
necelý den. Chce se mi domů, ale 
zároveň se mi vůbec nechce odsud. 
Dneska jsme byli v tom Milky way 
adventure park. Nic moc tam nebylo. Ale 
kvůli Kačce jsem se přemohla a šla jsem 
na takovou děsivou klouzačku a horskou 

dráhu. Bylo to nakonec fajn. A ještě jsme 
byly ve strašidelném hradě, který byl 
fakt strašidelný. Dneska byl poslední 
den ve škole. Dostali jsme certifikát. Je to 
něco jako vysvědčení. Ahoj a měj se 
hezky. 

5. 4. 
Ahoj Vašku. 
Dneska jsme vstávaly brzo ráno, ještě za 
tmy. John nás odvezl k autobusu. 
Rozloučily jsme se a pak jsme nasedly. 
Za chvilku jsme vyjeli do Londýna. 
Udělali jsme si tam zase celodenní 
vycházku. Navštívili jsme Taur. Mohli 
jsme chodit jednotlivě. Já s Kačkou 
a Kamčou jsme tam byly, až dokud nás 
nevyhnali, protože už zavírali. Večer 
jsme vyjeli směr Čechy. Je mi líto, že už 
to končí a netěším se na celou tu 
dlouhou a nepohodlnou cestu 
autobusem. Ahoj a zanedlouho se 
uvidíme v Praze. 

Barbora Stryková 3. B 

 

Buckinghamský palác 
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Sportovní kurz 
aneb opravdu platí sportem k trvalé invaliditě?

Popravdě řečeno, já a sporty, to je 
vražedná kombinace. Takže tohle berte 
jako pohled nesportovce s obrovskými 
obavami z toho, co ho čeká.  

Odjezd se konal v neděli 31. 5. v deset 
hodin od budovy školy. Já jsem jako 
obvykle byla neuvěřitelně nervózní, že 
přijedu pozdě, a tak se stalo, že jsem na 
srazu byla již o hodinu dříve. Jak jsem 
tak seděla na své tašce, začala jsem 
přemýšlet, co mě to vlastně čeká. Do té 
doby jsem to brala jen tak povrchně. 
Říkala jsem si, že to bude kurz jako 
každý jiný. Že mě možná tak nenadchne, 
ale že to prostě těch pár dní vydržím. 
Jenže jak minuty plynuly, na mysl mi 
začaly přicházet nejrůznější obavy. 
Výsledkem bylo, že po půl hodině jsem 
byla úplně vyděšená. Co tam budu dělat? 
Co když budu muset pořád hrát volejbal? 
Ruce se mi klepaly a nemohla jsem 
myslet na nic jiného. 

Ale pak se začali sjíždět ostatní a já se 
začínala uklidňovat. Zas tak hrozné to 
nebude. Vždyť tam budu mít kamarády 
a ti mě v nejhorším podrží. Obavy 
pomalu ustupovaly, zůstal jen odpor 
k celému kurzu. Všichni přijeli a začala 
se nakládat kola. Trvalo to asi hodinu, 
což se mi poměrně zamlouvalo. Mnula 
jsem si rukama a libovala jsem si, jak 
jsme se pořádně zdrželi. Cesta bohužel 
pro mě proběhla bez komplikací a do 
sportovního střediska Doubí jsme dojeli 
poměrně včas. Ubytovali jsme se a já 
jsem cítila, jak nepříjemně se blíží ta 
sportovní část. Nechápejte mě špatně, já 
nejsem líná. Jen jsem strašně nešikovná 
a skoro při každém sportu mě něco brzy 
začne bolet.  

Potom co jsme se zabydleli v chatkách, 
jsme šli na obhlídku celého areálu. Byl 
velmi prostorný a dokonce i mně se 
zamlouval. Následovala procházka do 

nedaleké Třeboně. K mému překvapení 
těch pár kilometrů byl celý nedělní 
sportovní výkon, který nás měl čekat. 

V půl sedmé byl čas večeře. Ve frontě 
jsem stála s lehkými obavami. Nevím jak 
vám, ale mě nikdy moc jídlo 
v takovýchto areálech nenadchne. Jenže 
v Doubí byl opak pravdou. Jídlo bylo 
zkrátka a dobře výborné. A to po celý 
náš pobyt. 

V pondělí jsme si mohli zvolit, jestli 
chceme jet na delší výlet na kole 
a odpoledne si jen něco hrát v kempu 
a pak jít na kanoe, nebo jestli chceme být 
dopoledne v kempu a odpoledne vyjet 
na kratší výlet na kole. Jelikož dopoledne 
v kempu znamenalo hrát míčové hry, 
zvolila jsem delší vyjížďku na kole. 
Kupodivu jsem ji zvládla bez větších 
obtíží. Ostatní až na malé výjimky ji 
zvládli hravě. Odpoledne nás čekal lehce 
odpočinkový program. Pan profesor 
Špinka nám ukazoval, jak se dělá 
správně masáž, a pak jsme mohli hrát 
různé hry. Před večeří jsme ještě jeli na 
krátkou plavbu po rybníku na kanoích. 
Druhá skupina si nejspíš také užívala, 
jelikož kratší výlet na kole byl proložen 
návštěvou kavárny. 

 

Abych pravdu řekla, můj první celý den 
na sportovním kurzu proběhl naprosto 
jinak, než jsem se obávala. Líbil se mi! 
Což jsem opravdu nečekala, ale udělalo 
mi to obrovskou radost. 



 

 

Gymnázium Botičská B-Komplex 

Stalo se 7 

V úterý dopoledne byla naplánována 
vyjížďka na dračí lodi. Na loď se vešla 
jen jedna třída. My jsme šli jako první. 
Všichni jsme si půjčili vesty a pádlo a 
začali jsme nasedat do lodi. Vyjeli jsme. 
Vepředu seděl Michal a bubnoval. Řídil 
se podle prvního pádlujícího (stroka) 
a my ostatní jsme zabírali podle bubnu. 
Objeli jsme celý rybník dokola. Byla to 
velká zábava a myslím, že to bavilo 
skoro všechny. Po této aktivitě jsme 
hráli softbal. 

Po obědě nás čekala malá pauza a pak 
jsme si mohli vybrat, jaký sport chceme 
dělat. Na výběr byl beach volejbal anebo 
softbal. Já jsem zvolila beach, přestože 
volejbal je moje noční můra. Ale softbal 
mi nejde už vůbec. Pan profesor Šafařík 
nás učil, jak správně hrát. A mě poprvé 
v životě hrát volejbal bavilo. 

Takže jak bych shrnula úterý? Jako další 
povedený den.  

Ve středu jsme zase mohli volit mezi 
různými alternativami. Dopoledne jsme 
mohli jít na výlet kolem Světa anebo 
jsme mohli navštívit Schwarzenberskou 
hrobku. Bylo moc hezky, takže myslím, 
že se oba výlety náramně povedly. Já 
jsem šla na výlet kolem rybníka Svět. 
Celou cestu jsme hráli nejrůznější slovní 
hry a cesta rychle utíkala. Myslím, že to 
bylo celkem asi patnáct kilometrů. 
Odpoledne jsme jako celá skupina vyjeli 
na kolech do pískového lomu Majdalena 
s tím, že se zde budeme moct vykoupat. 
Ale někteří z nás, i já, jsme si udělali 
nechtěně zajížďku o několik kilometrů. 
Přejeli jsme to místo, kde jsme se měli 
koupat. Po tom, co jsme se všichni zase 
sešli, se někteří z nás opravdu vykoupali. 
Následně jsme si mohli vybrat, jestli 
pojedeme domů delší, nebo kratší cestu. 
Jelikož se skoro všichni moji kamarádi 
rozhodli pro trasu delší, řekla jsem si, že 
pokořím svoje hranice a pojedu s nimi. 
Nakonec jsem to zvládla, přestože jsem 

si během cesty několikrát spílala. Na 
večeři jsem dočerpala potřebné síly, ale 
skoro hned po ní jsem usnula. 

Čtvrtek byl posledním celým dnem, 
který jsme měli strávit v Doubí. Když 
jsme ráno vstali, viděli jsme, že 
předpověď počasí nelhala. Venku moc 
hezky nebylo. To znamenalo, že se 
mezitřídní zápasy budou konat v hale. 
Po snídani jsme se tam tedy všichni 
odebrali. Zde se měly konat souboje 
v nejrůznějších sportech. Jako první se 
odehrál zápas ve frisbee. Já jsem se 
nezúčastnila. Myslím, že největší pomoc 
jsem týmu mohla poskytnout jen svým 
fanděním. Frisbee vyhrála 3.A. 
Následoval ale basketbal. A náš tým měl 
poměrně velké šance. A také jsme 
vyhráli. Basketbal se také ale ukázal jako 
nejnebezpečnější sport, jelikož po něm 
museli dva hráči odjet do nemocnice. 
Jako třetí se hrál volejbal, který jsme 
těsně prohráli. My jsme se tím ale 
dlouho netrápili. Po obědě následoval 
buď zase výlet na kole, nebo míčové hry 
v kempu. A jako dny předtím jsem se 
rozhodla pro kolo. Náš výlet jsme 
zakončili návštěvou Třeboně a výbornou 
zmrzlinou. V podvečer se ještě hrál 
zápas v softbalu, který s náskokem 
jednoho bodu opět vyhrála 3.A.  

V pátek jsme si ráno zabalili věci a do 
deseti hodin jsme měli vyklidit naše 
chatky. Odnesli jsme si zavazadla do 
vestibulu jídelny. Někteří z nás si vyšli 
ještě na závěrečnou vycházku po okolí 
kempu, která ale nebyla náročná ani 
dlouhá. Po obědě jsme si vyslechli, jak 
profesoři hodnotí celý kurz, rozdali ceny 
za zápasy a pak jsme začali nakládat 
naše věci do autobusu. 

Co bych k tomu ještě řekla? Celý kurz byl 
moc hezký, a dokonce i nesportovec jako 
já si ho dokázal naplno užít. Takže co 
z toho plyne? Zbavte se předsudků, já už 
to tak budu dělat vždycky. 

Barbora Stryková, 3.B 
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Přednášková noc opět úspěšná 
Ani úplněk, ani zlověstný pátek 
třináctého (června) negativně 
nenarušily pokojnou akci Přednášková 
noc, jež se uskutečnila již po třetí, 
a stává se tak zažitou tradicí naší školy. 
Letošního ročníku se zúčastnilo opět 
přes 60 studentů středních škol, 
zejména té naší, z toho 17 
přednášejících, kteří prezentovali 25 
rozličných témat. Většina přednášek se 
týkala fyziky a dějepisu, ale objevily se 
i tematické přednášky z biologie, chemie 
či literatury a mytologie nebo zájmových 
aktivit.  

Naším hostem byl doc. Jiří Langer z ÚTF 
při MFF, jehož přednáška nabídla 
posluchačům pohled na fyziku ze zcela 
netradičního pohledu, a to z pohledu 
filosofie. Organizátorský tým akce, 
Prvočíselná rada, se snaží Přednáškovou 
noc neustále inovovat, proto tento rok 
byla i potisknuta trička. Zároveň 
účastníci obdrželi dotazníky, jejichž 

prostřednictvím se měli vyjádřit 
k hodnocení přednášek. 

Mezi nejúspěšnější patřily např.: Chemie 
smrti; Vojenství 15. století; Francie 
1940; Bioluminiscence; Bestiář evoluce 
a Hromada slov o J. R. R. Tolkienovi 
a severské mytologii. Převedeno na 
přednášející: J. Šulc (1.B), J. Melzmuf, 
M. Zákopčaník, P. Myslivec, J. Dvořák 
(všichni 3.A, poslední jmenovaný je 
skromným autorem článku).  

Nyní vyvstává otázka pro vás: proč se 
příští přednáškové noci (listopad 2014) 
zúčastnit? Nejdříve z pohledu 
přednášejícího: nacvičíte si 
prezentování, mluvení před publikem, 
podělíte se o téma blízké vašemu srdci, 
a tohle vím z vlastní zkušenosti, 
prohloubíte si znalosti o daném tématu. 
Posluchač se zase dozví mnoho nového 
a objevného, může přispět k diskuzím 
v kuloárech, setká se zajímavými 
a nadšenými lidmi a zúčastní se 
uznávané kulturní a vědecké akce.

Jakub Dvořák 3.A 

Přednáška o Tolkienovi a severské mytologii 
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Výtvarníci na Gybotu 
Ve středu 7. 5. 2014 ve 14.30 byla zahájena vernisáž výstavy studentských výtvarných 
prací. 

Na začátku byl nápad prof. Marešové nějakým způsobem zkulturnit alespoň na čas 
sklepní prostory Střediska volného času. Slovo dalo slovo a ve spolupráci s prof. 
Kulhánkovou, vyučující výtvarné výchovy, se zrodila tato akce. K vidění byla 
v suterénních prostorách až do 30. 5. díla soukromá i vzniklá v hodinách výtvarné 
výchovy – malby, kresby, grafiky, fotografie a keramika. Všichni návštěvníci se shodli na 
tom, že i přírodovědně zaměřenou školu mohou studovat opravdu talentovaní výtvarní 
umělci. Největší zájem budily např. obrazy Dimitry Kovalenka z 1.C.  

Následující fotografie Karolíny Rathové z 3.A vám, kteří jste ji nemohli zhlédnout, přiblíží 
atmosféru vernisáže i samotnou výstavu. 

Stáňa Marešová 
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Letem světem zvířat 
Přestože byl skoro konec března, ráno 
bylo chladné a sychravé. Lidé chodili po 
ulicích se skloněnou hlavou a mnohdy se 
před studeným deštěm schovávali i pod 
tmavé deštníky. Každý se snažil dostat 
pod střechu a do tepla. Tedy ne úplně 
každý. My, coby studenti druhého 
ročníku na přírodovědném gymnáziu, 
jsme se právě poslušně začali 
seskupovat před vchodem do pražské 
Zoologické zahrady. V devět hodin, kdy 
nám má začít dojednaná prohlídka, už se 
v celkem hojném počtu probojováváme 
přes davy dětí z jiných škol až 
turniketům. A pak, konečně, se 
dostáváme do areálu. 

Pan profesor Šíma, který nás má na 
povel, nás seznamuje s tím, jak dnes 
bude vše probíhat. Nejprve představuje 
absolventa naší školy a zaměstnance 
ZOO, Kryštofa Lindnera. Ten nám poví 
něco málo o zvířatech v horní části 
areálu, zatímco pan profesor podá 
informace o části spodní, té, kterou 
projdeme první. 

Jen co jsme se trochu rozkoukali, zaujme 
nás množství druhů zvířat, které se 
nachází takhle pohromadě. Přeci jen, 
není fascinující vidět, jak v podstatě 
vedle sebe žijí lední medvědi a klokani? 
Každý je z úplně jiné části zeměkoule a 
přitom si tu nerušeně sedí vedle sebe. Už 
jen ta představa. Navíc pavilony jsou 
často zařízené tak, že vám připadá, jako 
byste se ocitli v úplně jiném světě, světě 
zvířat, kde příroda je čistá, neporušená a 
harmonická. Stačí jen procházet se 
kolem těch malých zázraků a uvědomíte 
si, že ještě existují lidé, kterým záleží na 
svém okolí a snaží se zachránit, co se dá. 

ZOO skýtá úkryt mnoha živočichů, kteří 
by bez pomoci dávno vyhynuli kvůli 
přírodním i umělým vlivům. A hlavně 
právě ty si teď jdeme prohlédnout – 
unikátní druhy, které jinde v republice 

nenajdeme – tedy samozřejmě krom 
jiných českých zoologických parků. 

Jak jsem již psala, nejdříve jsme prošli 
dolní část areálu, kde byla terária, 
pavilony kočkovitých šelem, opičí 
ostrovy, expozice exotického ptactva a 
jiných exotických zvířat, zejména 
sudokopytníků. Skoro u každého 
živočicha jsme se zastavovali, abychom 
si ho lépe prohlédli a řekli si o něm pár 
zajímavostí, například čím se živí nebo 
kde žije. Prohlídku jsme měli relativně 
rychle za sebou, pravděpodobně to ale 
bylo hlavně kvůli zhoršujícímu se počasí. 

Vracíme se tedy ke vstupu, kde na nás 
čeká i zastřešený prostor k odpočinku. 
Posilňujeme se a vyrážíme do prudce 
stoupajícího kopce, který nás zavede na 
druhý konec ZOO, s první zastávkou u 
ledních medvědů. V horní části na nás 
číhají hlavně savci, kteří jsou pro nás 
v mnoha ohledech zajímavější než ptáci 
a plazi, které jsme viděli dole. A tak 
ochotně šlapeme výš a výš 
po vyznačených cestách a fascinovaně 
sledujeme malá roztomilá zvířátka i 
hrozivé šelmy, jak se říká s „hubou plnou 
zubů“. U každého tvora se zastavujeme 
tak jako předtím. Probíráme jejich 
způsoby přežití v přírodě a někdy se 
profesorů poptáme i na další zajímavé 
otázky – týkající se jejich života. Ne, 
ovšemže ne života profesorů. 

Nakonec dorazíme k nejnověji 
rekonstruovanému místu – do údolí 
slonů. Musím říct, že projektanti si 
opravdu vyhráli. Písčitá cesta ústí do 
rozlehlého prostoru plného vysokých 
exotických stromů a barevných 
popínavých rostlin. Uprostřed toho 
všeho se procházejí obrovští šedí sloni 
a vesele troubí. Počasí se za těch pár 
hodin vyjasnilo, a tak si naplno užíváme 
příjemné atmosféry. Po chvilce váhání 
však údolí opouštíme a vydáváme se dál, 
do nejzazší části ZOO obydlené 
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surikatami, žirafami i zebrami. Náš 
průvodce Kryštof nám na ukázku přináší 
žirafí kůže a sloní holenní kost, která je 
opravdu těžká. No, čemu se divit, vždyť 
je sloní, že? Poté nám zapáleně 
vysvětluje, že žirafy nemají sedm 
krčních obratlů, jak se tvrdí, ale osm, 
velice zajímavé, že?! 

Poslední zastávkou naší expedice jsou 
surikaty, u kterých se za chvíli 
i rozloučíme. Kdo by však chtěl, může 
zůstat a buď jít do dalších částí areálu 
s profesory, nebo se procházet sám. Já se 
se svými dvěma spolužačkami rozhoduji 

pro individuální prohlídku, abychom 
viděly hlavně ta zvířata, která nás 
zajímají. Zavítáme tedy ještě k vydrám, 
gorilám, plameňákům a papouškům 
a nakonec se vracíme domů. 

Přestože nám po tomhle „malém“ výletu 
málem upadly nohy, rozhodně stojí za to 
si proslavenou pražskou ZOO projít. 
Dozvíte se plno zajímavých věcí, 
procházkou si zlepšíte kondici, pobavíte 
se u roztomilých zvířat a osvěžíte se při 
příjemném posezení v útulných 
hospůdkách. Ideální místo pro zabavení 
dětí i dospělých. 

Barbora Zeithamlová, 2.B 

  

Foto: Surikaty.wz 
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Komiksy 
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 Občas mi připadá, že každý učitel má pocit, že právě ten jeho předmět je nejdůležitější, a vyžaduje po nás Aso 
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Asociační básně
Hrátky se souhláskami inspirované Nezvalem a Rimbaudem  

(Poznáte, o kterou souhlásku se v jednotlivých čtyřverších jedná?)  

Není všechno zlato, co se třpytí, 

není každý plod – byť krásný – vhodný 
k nakousnutí. 

Svěží, sladké, chutné, šťavnaté velmi zdá se, 

leč ouha – červ tučný ubírá jeho chuti, kráse. 

Lehčí je živit jeden než dva zobáčky, 

lehčí jít k cíli rovně než přes zatáčky. 

Dva vaky plné vína rozzáří líčka, 

v špičatá ouška se změní dvě údolíčka. 

Anna Kopecká 3.B 

Had syčící, 

zlověstná saň. 

Král všeho zla 

tím písmenem podepsán! 

Necudná dívka na ulici 

svou útlou nožkou laškující. 

Pozor, pane!  

Kromě levných rozkoší 

ráda i nemocí potěší. 

Bříška českých pánů  

výstavní jsou kousky. 

Oblíbené menu? 

Dva půllitry, tři klobásky a k tomu čtyři housky. 

Jak pěstí do hlavy je každé slovo. 

Prásk! Bum! Bum! 

Jediné, nač si vzpomínám, 

že v té láhvi byl ještě včera rum.  

Markéta Hábová 3.B 

Hrot ostřejší než všechno to, co znáš 

Šipka, je to směr a ty se jím dáš 

Je to hluboká vráska, co brázdí tvoje čelo 

Písmeno, jak moc by křídla roztáhnout chtělo 

A s mocným máchnutím vzhůru 

tak snad by i uletělo 

Ostré úhly. Cvak, cvak, cvak 

Jako hlava šelmy 

vykukující zpoza trav 

Jako všechny ty staré domy 

jenom svou střechu má naopak 

Kristýna Šťáhlavská 3.B 

Prapor, který vlaje s erbem uprostřed 

Nebo snad jen hůlka, kterou třímá starý kmet? 

Či snad jenom síťka na motýly? 

To i ono, každé v jinou chvíli 

Je to volba, co nám dává svět 

Vpravo, či vlevo? Kam mám jet? 

Rovně touto cestou dále nelze jít 

Kdo už nechce skončit, musí odbočit  

Jan Poštulka 3.B 
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Ze začátku zjistíte i závěr, 

je to dosti zřejmé, vždyť je to záměr. 

Toto písmenky často dosti ostrouhá, 

je to O, co však na jednu nožičku kulhá. 

Jeho protějšek zdá se býti snad v každé větě, 

avšak toto písmenko je chudákem v českém světě. 

Je vám to zřejmé? Či snad tápou nějací? 

Snad pak nemají potřebnou kvalifikaci. 

Kvantita možná pomůže, 

kvantová mechanika však asi moc nezmůže… 

Nakonec písmenko zvláštní, 

avšak píši ho s jistou vášní. 

Ve skutečnosti jsou to písmenka dvě, 

jazyk známý vám nepomůže právě. 

Budiž tedy jistou nápovědou: 

fík s fatální fundamentalistou, 

a nikomu nic  

možná řekne o něco víc. 

Soustřeďte se, každý verš něco skrývá i odkrývá, 

kdo nedává pozor, těžko se za řádky podívá. 

(písmeno Fň)

Kristýna Hlaváčová 3.B 

Po žebříku lezu rád, 

hydrant je můj kamarád. 

Po kolejích vlak se řítí, 

v tělocvičně se nás štítí. 

Mužský chromozom tak můžem znát, 

v piškvorkách s ním nechci hrát. 

Špatné odpovědi v testu značí, 

střelcům jen ho trefit stačí.  

Michal Němec 3.B 

Neznámá bývá v matematické rovnici. 

Kolik se asi rovná? Přesně dvěma, 

nám dvěma, šeptají tiše milenci 

a doufají, že nenastane změna. 

Prázdný je věšák rozbitý, 

jenž v chodbě upažuje. 

Cvičí, aby byl zahřátý, 

když nikdo mu kabát nevěnuje.  

Bára Stryková 3.B 

Hadi co si svoje smyčky tvoří 

či široké vlny na ještě širším moři? 

a páteř dvakrát toho tvaru 

rychlovarná konvice když přivádíš vodu k varu 

Jako roh, za který se bojíš nakouknout 

jako roh, ve kterém se můžeš schovat 

pravý úhel, matematik by mohl podotknout 

tak přímý jsi, tak upřímná tvá slova 

Dominika Tolimatová 3.B 
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Agility 
Vrcholový sport, nebo zábavné hopsání pro každého? 

Dnes bych chtěla nastínit problematiku z oblasti sportů kynologického světa. Často se 
setkávám s pohrdáním nad tímto sportem a názory typu: agility, zábava akorát do 
cirkusové manéže…, nebo agility sport nejsou, je to jen hopsání bez pravidel. Proto jsem 
se rozhodla požádat o rozhovor sedmnáctiletou Evu Žofii Hlinkovou, která se v květnu se 
svou fenou border teriéra zúčastnila kvalifikace na mistrovství Evropy v kategorii junior. 

Jak dlouho se věnuješ kynologii? 

Od roku 2010, tudíž 4 roky.

 
Foto: Pavel Humpolec 

Jak ses k tomuto sportu dostala? 

Už od malinka mě to táhlo ke psům a 
koním. Na koně jsem chodila od druhé 
třídy a velice mě bavilo skákání. Babička 
měla jezevčíka, vždy když jsem byla na 
návštěvě, tak jsem mu postavila 
překážky a učila jsem ho je překonávat. 
S potěšením jsem pak zjistila, že takový 
sport pro psy opravdu existuje, a když 
jsem si pořizovala pejska, bylo jisté kvůli 
čemu.  

Čím tě agility zaujaly natolik, že se jim 
věnuješ dodnes?  

Poslední dobou nad tím často 
přemýšlím… Nejspíše soulad se psem, to 
že musíme spolupracovat. Samozřejmě 
i pohyb je pro mě velkým lákadlem, proč 
tento sport dále vykonávat. Baví mě to 
čím dál tím víc.  

Jsou pro tebe agility zábavou, díky 
které se odreaguješ, nebo 
vrcholovým sportem?  

Doposud to byla zábava, ale jak 
začínáme mít více tréninků a jezdíme 

více na závody, začínám tomuto sportu 
propadat a chci se mu věnovat víc a víc.  

Co je podle tvého názoru nejtěžší na 
agilitách? 

Podle mého názoru je nejtěžší, avšak 
nejdůležitější správná spolupráce se 
psem. U takového sportu se musíte 
jeden na druhého spolehnout. Pes musí 
přesně vědět, co po něm budete chtít, 
jaká překážka bude následovat. 
A naopak psovod musí věřit svému 
parťákovi, že vykoná přesně to, co má. 
Možná se to takto jeví jako jednoduchá 
věc, ale na parkuru stačí malé zaváhání, 
změna postoje, či škobrtnutí a pes 
z těchto pohybů vyčte naprosto jiný 
úkol, který má splnit, a kvůli takovéto 
chybičce může být celý závod ukončen 
diskvalifikací. 

 
Foto: Pavel Humpolec 

Kolik času trávíš tréninkem? Věnuješ 
se ještě dalším aktivitám? 

Trénujeme jednou nebo dvakrát týdně 
hodinu na prakuru. Některé dny ještě 
pracujeme na kondičce nebo na 
vylepšování techniky mimo parkur. 
Sama potom ještě mám další aktivity. 



 

 

Gymnázium Botičská B-Komplex 

Sport 17 

Kolik času jsi strávila přípravami na 
oficiální závody? Může podle tvého 
názoru na takové závody každý bez 
dřiny na tréninkových parkurech? 

Přípravou na oficiální závody jsem 
strávila značnou část svého volného 
času. Mezi pravidelnými treninky též 
jezdíme na neoficiální závody, kde si 
Lolla zvyká na nervózní atmosféru 
závodníků a hlavně mé chování 
v předstartovní nervozitě.  

Co se druhé otázky týče, má odpověď zní 
ne! Rozhodně by každý, kdo chce jezdit 
na závody (ať oficiální, či neoficiální) 
měl navštívit tréninkový parkur, na 
kterém bude moct seznámit psa se 
všemi překážkami a sám se 

naučí pravidla a techniku vypracování. 
Pokud by někdo jel na závody bez 
příprav, mohl by zapříčinit i zranění psa 
a troufám si říci, že to je ve světě 
kynologů to poslední, co chceme.  

Proč bys agility doporučila lidem, 
kteří nevědí, co s pejskem dělat? 

Protože je to obrovská zábava, rozvíjí 
vztah s pejskem a zvyšuje 
psychické  i fyzické dovednosti psa i 
psovoda. 

Myslíš, že je tento sport vhodný pro 
každého? 

Ano! Myslím, že by to měl každý alespoň 
zkusit. 

Na závěr bych chtěla poděkovat za trpělivost a vstřícnost Evže a popřát jí i její fence 
Lolle hodně štěstí na dalších závodech. A doufám, že vám čtenářům jsem pomohla 
objasnit původní otázku. Je samozřejmě jen na vás, zda budete agility stále považovat za 
pouhé hrátky s domácím mazlíčkem, nebo za obtížný sport, k jehož vrcholu je dlouhá 
a namáhavá cesta tréninků, příprav a nepovedených závodů…  

Kristýna Růžičková, 2.B 

Foto: Pavel Humpolec 
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Vrcholoví sportovci na naší škole 
Gybot navštěvují i studenti, kteří se rozhodli pro ne právě lehké gymnázium, přesto že 
nechtějí se sportem, v němž reprezentují naši republiku, přestat. Zajímalo nás, proč si 
zvolili naši školu a jak se dá zvládnout studium i vrcholový sport. Dnes vám v rozhovoru 
představíme první z nich. 

Monika Arsine Harutjunjanová 

Do jaké třídy chodíš, proč ses 
přihlásila právě na Gybot a jsi zde 
spokojená? 

Momentálně chodím do třídy 2.B a na 
Gybot jsem se přihlásila proto, abych 
v budoucnu měla dobré vzdělání. 
Myslím si, že tato škola mi ho opravdu 
poskytuje a jsem tady velice spokojená.  

Jaký sport přesně děláš, můžeš 
charakterizovat jeho kategorie 
a věkové skupiny…? 

Věnuji se krasobruslení. Teď už dělám 
druhým rokem synchronizované 
bruslení v kategorii seniorů. (V našem 
týmu jsem nejmladší, ale průměrný věk 
je 24let). V 16 lidech bruslíme 
a předvádíme krasobruslařské prvky. 
Předtím jsem dělala 2 roky taneční páry 
a ještě předtím 7 let sólo. Dalšími 
kategoriemi jsou už jen muži a sportovní 
dvojice.  

Kdy a jak ses ke krasobruslení 
dostala? 

Ke krasobruslení mě přivedli rodiče. 
Přistěhovali jsme se do Vršovic a hledali 
školku, do které bych mohla chodit. 
Vedle školky byla hala, kam jsme se šli 
podívat. Stáli jsme u mantinelů a dívali 
se na led, hrála hudba. A já na tyto rytmy 
tancovala a všelijak se kroutila. Po 
chvilcek nám přibruslila nějaká paní 
trenérka, která si mě všimla, a nabídla 
rodičům, aby mě na tento krásný sport 
přihlásili. Dnes už se mu věnuji 11 let.  

Jaké jsou tvoje prozatímní největší 
úspěchy? Jaké máš další cíle, plány, 
sny?  

Za největší úspěch považuju dvakrát 
účast na mistrovství světa. Jednou 
v Bostonu a jednou v Courmayer u Mont 
Blancu. K dalším řadím třikrát získaný 
titul mistra České republiky (dvakrát za 
synchro, jednou za taneční páry). Dále 
1. místo v mistrovství tří národů za 
taneční páry. A taky nějaké další medaile 
z mezinárodních závodů. 

Mým snem teď asi je dostat se na 
olympiádu, ale taky jsem ještě dostala 
nabídku jet do show v Hongkongu. Ale 
bruslení mi nedá vzdělání. Vím, že přijde 
den, kdy to musím ukončit, jen si ještě 
nejsem jista kdy. Chtěla bych totiž 
pracovat v oboru medicíny, ale kvůli 
bruslení a nekvalitní základní škole mi 
jisté učivo chybí. Mým snem je asi být 
doktorkou, být dobrý člověk a vždycky 
jsem si chtěla vyzkoušet dabování.  

V páru s Jaroslavem Brtkem na Mistrovství tří národů 
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Jak často trénuješ? A jak se ti daří 
skloubit školu a sport? 

Tréninky máme oficiální čtyřikrát týdně. 
Ty se časově nemění. Do jednoho 
tréninku počítáme cvičení, led a poté 
vyběhání. Cvičení se ještě střídá s balety, 
moderním tancem, latinskoamerickými 
tanci, kondičním cvičením a podobně. 
A pak máme neoficiální tréninky, které 
probíhají vždy po domluvě a jsou velmi 
často.  

Dalším problémem je, že ve škole dost 
často ani nejsem kvůli závodům, na 
které jezdíme. Učivo chybí, něco 
nepochopím, a „hupkyšupky“ už jsem ve 
skluzu.  

Myslíš, že ti sport může pomoc 
s tvými studijními výsledky nebo 
naopak máš pocit, že je těžší se učit 
při tvém časovém vytížení? 

Při krasobruslení se můžu dokonale 
odreagovat, ale je to obrovská dřina. 
Když 14 dní nebruslím, hrozně mi to 
chybí. Poté jeden z nejlepších pocitů je, 
když si objedu dvě kolečka po ledu 
a cítím, jak mě ovívá studený vzduch … 

Určitě mě sport donutí se učit, protože 
vím, jak jsem časově vytížená. Ale velmi 
často opravdu není lehké se na učení 
soustředit, ale snažím se o to, jak jen to 
jde. Řekla bych, že takový sport je fajn, 
když ho můžete kvůli něčemu přerušit 
a věnovat se té důležitější aktivitě.  

Do jaké míry upřednostňuješ školu 
před sportem (popř. sport před 
školou)? 

Tohle je velmi těžká otázka. Většinu 
svého života jsem totiž upřednostňovala 
právě sport. Ale mělo by se to změnit, 
hlavně ze zdravotních důvodů. Myslím, 
že přišel čas namáhat trošičku i mozek.  

Děkuji za rozhovor. Marek Šimoník 3.B 

Zlaté na Mistrovství ČR 2014 
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 Zábava 

3 2

4 9

7 6

1 7

2 1 3

2 7 9

3 8 4

5 6 3

7 6 9

Křížovka 
B-KOMPLEX přeje všem studentům a profesorům krásné viz tajenka 

1. Chemický ……. je látka skládající se 
z atomů jednoho druhu (atomů se 
stejným protonovým číslem). 

2. Subatomární částice s kladným 
elementárním elektrickým 
nábojem. 

3. Ostnatá fialová rostlina, lehce 
zaměnitelná s pcháčem obecným. 

4. Asijská země, hlavní město Astana. 

5. Dělení (matematicky).  

6. …… je soubor objektů, chápaný 
jako celek. 

7. Samice mají v období sezení na 
vejcích tzv. hnízdní …… . 

8. Maskot GYBOTu. (viz titulní 
strana) 

9. brzy, ……, nazývat se, Ruzyně 

10. Interpunkce pro rozkazovací větu.  

Sudoku 
Řešení  

  

1           

2             

3             
     

4                   

5           

6               

7             

8           

9           

10   
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Vysokoškolákem na zkoušku 
Vážení středoškoláci, 

ráda bych Vám nabídla příležitost absolvovat zdarma odbornou stáž na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Třetí ročník stáží s názvem 24 hodin s FF UK proběhne v období od 13. října 2014 do 
9. ledna 2015. 

Studenti středních škol si mohou vybrat, na které z 25 zapojených kateder a ústavů FF 
UK odbornou stáž absolvují. 

Přihlášky přijímáme do 31. srpna 2014.  

Podrobnější informace včetně přihlášky jsou uvedeny zde: 
http://www.ff.cuni.cz/?p=21174. 

Další informace o akcích FF UK pro studenty a výchovné poradce středních škol 
naleznete na webu FF UK – ff.cuni.cz.  

Těším se na spolupráci. 

Za Referát vnějších vztahů FF UK  Mgr. Lenka Horáčková 
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