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Úvodník 

Vážení čtenáři, 

letošní první číslo vychází tradičně na 

sklonku kalendářního roku a přináší 

s sebou několik více či méně významných 

změn. V redakci je pár nových nadějných 

publicistů a plánujeme lehce pootočit směr, 

kterým se časopis ubírá. Došlo nám, že se 

vůči B-komplexu pěstuje určitá lhostejnost, 

a tak jsme se rozhodli, že se pokusíme 

psátněkteré články i pro ty, které zajímá 

něco trochu jiného. Uvádíme rubriku Pijem, 

jíme, (z)vracíme a rovněž zmenšujeme 

formát časopisu na A5, aby se vám lépe 

vešel do tašky a méně překážel. 

Rád bych vyzval šikovné i nešikovné 

pisatele ze všech ročníků – hlavně pak 

z těch prvních – aby se nebáli a pokusili se 

v našem časopise angažovat. Pokud bude 

nápad dobrý, tak se nebráníme ničemu, ani 

novým rubrikám. 

Za celou redakci šéfredaktor Adam Špán 
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Petrohrad, město plné zlata a jantaru 
Pár dní po zahájení nového školního roku 
se skupinka asi třinácti studentů pod 
vedením paní profesorky Hlistové a pana 
profesora Čambala vydala na dlouhou cestu 
autobusem do druhého největšího ruského 
města – Petrohradu. Aby cesta nebyla tak 
náročná, byla rozdělena na tři části, a my 
jsme tudíž měli možnost poznat krásy Litvy 
a Lotyšska.  

Poté však přišel okamžik, ze kterého jsme 
měli všichni respekt, přejezd hranic do 
Ruska. Nakonec všechno dobře dopadlo 
a pasová kontrola s prohlídkou zavazadel 
nás zdržela snad jen o hodinu. Před námi 
najednou byly čtyři dny v Petrohradě a my 
měli totálně nabitý program, který jsme se 
snažili plnit. Počasí nám přálo a my jsme 
toho viděli opravdu hodně. Ať už 

CarskojeSelo – Jekatěrinský palác i 
s Jantarovou komnatou, Ermitáž, 
Petropavlovskou pevnost, chrám sv. Izáka, 
obětní místo blokády Leningradu, noční 
otevírání mostů na Něvě nebo Petrodvorce, 
které jsou jako „ruské Versailles“. Každý 
z nás měl stovky fotek a tisíce vzpomínek 
a na každém rohu na nás dýchalo bohatství 
tehdejších carů.  

Poté už nás čekala znovu dlouhá cesta 
domů, naštěstí znovu rozdělená, takže jsme 
ještě jednu noc strávili v Pskově, městě 
před rusko-lotyšskými hranicemi. Poslední 
noc pak ve Vilniusu, hlavním městě Litvy, 
které jsme si taky prohlédli. Jsem si jistý, že 
zájezd splnil všechna naše očekávání 
a všem ho vřele doporučuji. 

Marek Šimoník,4.B 

 

Jekatěrinský palác v Petrohradu 
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To nejlepší ze Švýcarska 
Celý autobus nejen fyzikálních nadšenců 
z naší školy odjel 6. 10. brzy ráno směr 
Švýcarsko. Ochrannou ruku nad námi držel 
pan profesor J. Šafařík, paní profesorka 
Sudzinová a dokonce i pan ředitel Luňák.  

První zastávka byla ještě v německém 
Mnichově, kde jsme celé dopoledne strávili 
v Deutsches Museum, které patří 
k největším muzeím vědy a techniky na 
světě. Cílem prvního dne bylo největší 
město Švýcarska – Curych, po cestě jsme 
však ještě měli hodinovou zastávku u 
Rýnských vodopádů, které jsou známé jako 
největší vodopády ve střední Evropě.Další 
den byly na programu dvě důležité 
švýcarské, německy mluvící, metropole - 
Curych a hlavní město Bern. V Curychu se 
část výpravy odtrhla a navštívila jedno 
z nejznámějších ZOO v Evropě, druhá část 
dala přednost prohlídce města či muzeí. 
V Bernu jsme vyhledali Museum Alberta 
Einsteina, které nám přiblížilo jeho život 
i teorii relativity. 

Třetí den přišel na řadu zlatý hřeb zájezdu, 
prohlídka Ženevy, ale především exkurze 

do CERNU, Evropské organizace pro 
jaderný výzkum. Kromě dvou 
interaktivních muzeí, jsme také absolvovali 
přednášku od pracovníka CERN a také jsme 
měli možnost zhlédnout první urychlovač, 
který je již nyní mimo provoz, a také řídící 
centrum pro detektor Atlas na současném 
urychlovači (LHC). 

Poslední dva dny jsme již opustili svět 
fyziky, techniky a vědy obecně a věnovali 
se spíš krásám přírody. Navštívili jsme 
nádherné údolí Latrbrunnen 
s Trümmelbachskými vodopády, které se 
řítí skrz jeskyni. Také jsme neodolali 
horské turistice v oblasti kolem 
Adelbodenu, kde jsme ve výšce kolem dvou 
tisíc kilometrů nad mořem obdivovali 
úchvatná panoramata švýcarských Alp. 
Poté už nás čekala pouze cesta do Prahy, 
kterou většina lidí po náročném programu 
prospala. Zájezd byl nesmírně poučný 
a také nám zprostředkoval spousty 
úžasných vzpomínek. 

Marek Šimoník, 4.B 

Budoucí výzkumníci? CERN – Ženeva Svačinka po náročném výstupu chutnala. 
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Netopýři na Gybotu 
V jednom z koutů našeho hřiště 1. 10. 
něco novéhopřibylo. Do koruny javoru 
na konci pozemku byla připevněna 
speciální netopýři budka. Tato instalace 
proběhla za účelem zvýšení výskytu 
netopýrů v okolí gymnázia. Sesbírané 
informace budou následně začleněny do 
jedné z BOČek. Během této akce bylo 
zjištěno i jedno velké překvapení a to 
v podobě již zabydlené kolonie, čítající 
téměř 130 jedinců. Konkrétně tento 
úkryt můžete najít ve větvích platanu u 
hřiště. 

 

Netopýří budka se od běžných ptačích 
liší 

Veronika Valachová 

Podskalská osada 
Podskalská osada je zaniklá zástavba 
datující se již od konce 12. století. Místní 
lidé se živili překupováním dřeva 
a splavováním vory, roku 1316 dostali 
od Jana Lucemburského tuto činnost 
jako privilegium. Pak už osada jen 
vzkvétala, rozšířila se od skály pod 
Vyšehradem zhruba do prostoru 
dnešního Mánesa. Avšak během 
husitských válek a bojů byla čtvrť 
kompletně i s několika kostely vypálena, 
důvody tohoto činu se hledají těžko. 
Brzy nato byla obnovena a postavena 
budova celnice- jediná zachovaná 
stavba. 

Na konci 19. století město rozhodlo na 
základě velké povodně z roku 1890, že je 
potřeba město chránit před velkou vodu 
(tenkrát ještě nábřeží nebylo, jak ho 
známe dnes) a přikázalo tyto malebné 
domečky zbořit a postavit místo nich 
činžovní domy. Tak tato kdysi slavná 
osada zanikla. 

Dnes si můžeme prohlédnout jen 
budovu celnice, která byla ponechána 
a slouží dnes jako muzeum i hospoda. 
Vidět můžeme ještě i kostel Nejsvětější 
trojice.  

Honza Šulc 

 
Podskalská celnice



 

 

B-Komplex Gymnázium Botičská 

6 O škole 

Utajená místa školy 
V naší škole se skrývá mnoho 
zajímavých míst, kam normálně studenti 
nemají přístup nebo se k nim 
nachomýtnou jenom příležitostně. My 
jsme se rozhodli vám odhalit některá 
tajemství za zamčenými dveřmi.  

1. FOTOKOMORA 

Místnost nad tělocvičnými šatnami může 
kdekomu vrtat hlavou. Záhadné dveře 
vedou do skoro bohem zapomenuté 
fotokomory plné fotopapírů, chemikálií, 
nějaké té staré fotky nebo filmu do 
fotoaparátu. Poslední zápis se zde 
v sešitu datuje 2008, dnes už je 
využívaná snad jen pavouky jako obytný 
prostor. 

 

 

 

2. SKLAD V PŘÍZEMÍ 

Místo, kde se najde snad vše možné 
i nemožné. V podstatě odkladný prostor. 
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3. PROFESORSKÉ PROSTORY VEDLE 
UČEBNY 35 

Kuchyňka a koupelna ke službám našich 
profesorů. 

 

 

4. DŘÍVE VÝTAH, DNES SKLAD 

Místnost, která dříve byla využívána 
jako výtah, se dá snadno přehlédnout. 
Pozornějšímu pozorovateli však 
neunikne ještě cedulka vedle těchto 
dveří, která nese označení výtahu. Dnes 
tyto prostory slouží jako úložný prostor 
pro uklízečky. 
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5. ARCHIV 

V nejvyšším patře můžeme najít i archiv 
po strop naplněný nejrůznějšími 
učebnicemi, starými maturitními 
písemkami nebo kancelářskými 
potřebami. 

 

6. SKLAD DRAMATICKÉHO KROUŽKU 

Dveře ukryté za uměním sloužící pro 
rekvizity k umění našich Škorňat. 

 

 

Šárka Bouzková, 3.B 

Foto: Adam Špán 
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Pijem, jíme, (z)vracíme 
Drazí spolužáci, v této rubrice si budete 
moci přečíst recenze na restaurace 
v blízkém i vzdálenějším okolí naší 
školy. Rozhodně však nečekejte 
posouzení jako od Michellina, přece 
jenom tomu neodpovídají ani hodnocené 
podniky a taky jsme stále jenom studenti 
s měsíčními příjmy odpovídajícími 
cenám vody s citrónem v Café imperial. 
Spíše se budeme snažit o upoutávkuna 
místa, kde si po vyučování zarelaxujete 
se spolužáky a proberete s nimi 
problémy práce BOČ. 

Naším prvním recenzovaným podnikem 
bude všem určitě dobře známá 
hospůdka U Voraře. Restaurace leží 
v ulici Na Výtoni.Hned po příchodu do ní 
vás osloví úžasná atmosféra hospody, 
která je vyzdobená všemožnými 
dekoracemi, nad kterými by jistě Zdeněk 
Pohlreich jen kroutil hlavou. Samotná 
restaurace má dvě patra a malé posezení 
venku. Co se týče vybavení, je zde dost 
míst k sezení, snad nikdy jsem neměl 
problém, že si není kam sednout. 
K dispozici máte také vždy čisté 
záchody, které však mohou být pro 
neznámého dobře schované. Když je 
však najdete, jsou na pražské poměry 
krásně čisté a na pánech doplňují 

pisoáry fotbalové branky, takže není 
nouze o zábavu. 

Co se týče výčepního sortimentu, prim 
zde hraje pivo ze Svijan od Černé 
Kněžny až po nepasterizovanou 450. 
Osobně i od svých přátel vím, že tímto 
výběrem udělali nejednomu pivaři 
radost. Samozřejmostí je i řezané pivo 
a nealko Birell. Nabídku doplňuje široká 
nabídka destilátů všeho druhu či teplé 
i studené nealkoholické nápoje. 

Jídelní lístek je nepřeberně široký a snad 
každý si v něm něco najde od chuťovek 
k pivu až po guláš se šesti. Polední menu 
je cenově dostupné i pro občasný oběd 
mimo školní jídelnu a je rozhodně lepší. 
Ceny všeho nezruinují ani ty nejchudší 
z nás a přitom si můžete dát jednu 
z nejlepších kombinací v okolí školy 
Kněžnu a guláš. 

Atmosféra je útulná a velice příjemná 
stejně jako obsluha, která se vždy mile 
usměje či prohodí pár vřelých slov. Celá 
restaurace tak nutí k tomu trávit tam 
celé dny a večery. 

Za mě rozhodně nejlepší podnik v okolí 
naší školy, který stojí stoprocentně za 
návštěvu. 

Hodnocení poroty: 
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Zologická zahrada Hlavního města Prahy 
Ahojky, Gyboťáci! 

Uděláme si menší exkurzi do 
ZOOvzhledem k tomu, kolik je tam 
v současnosti aktuálních věciček. 

Po loňských povodních došlo k několika 
změnám, co se týče areálu ZOO, které 
vám hned představím. První z nich, již 
byste měli vědět, je přesun slonů 
k Africkému domu a savaně, takže pozor 
na to, abyste tím nebyli překvapení. 

Došlo k přestavbě a modernizaci voliér, 
pavilonu kočkovitých šelem a vůbec se 
zlepšila orientace v Zoo. Byla postavena 
fascinující místa, jako je kupříkladu 
Papouščí stezka, Ptačí svět, Severský les 
a Vodní svět s Opičími ostrovy, kdy sami 
vejdete do ohraničeného území a sdílíte 
s živočichy tento prostor. Jsou naprosto 
volní a je snadné zapomenout, že jste 
někde v zoologické a ocitnout se přímo 
v jejich přirozeném světě. 

Zajímavostí je určitě i vstupné: raritou 
je, že až do konce tohoto roku jsou děti 
každého sedmého v měsíci za korunu, 
takže vy, kterým ještě nebylo patnáct, 

toho využijte a udělejte nějakou pěknou 
prezentaci pro spolužáky. 

A vám, kterým již patnáct bylo, přijde 
jistě vhod informace, že pro fotografy 
účastnící se nějaké fotosoutěže, je vstup 
každé pondělí za korunu. Takže udělejte 
radost panu profesoru Ševčíkovi 
a pořiďte pro něj když tak nějaké 
naprosto originální fotky, které se mu 
určitě budou líbit. 

A pro případ že by tato informace v době 
vaší návštěvy Zoo již nebyla platná, si 
s sebou vezměte ISIC kartu, díky které 
máte nárok na slevu. 

Po celý rok navíc nabízí Zoo Praha tzv. 
„Happy Mondays“ – pondělky za 1 Kč, 
každý měsíc pro někoho jiného. V říjnu 
byly pondělky pro adoptivní rodiče 
zvířat v Zoo, v listopadu pro každého, 
kdo přinesl starý mobil na vyhození 
a v prosinci pro všechny (platí do 
15. 12. 2014!), takže čapněte příležitost 
za pačesy a nepusťte ji. 

S krásným podzimním pozdravem, 

Anna Martínková 
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Vodní záchranná služba 
Nedá se spočítat, kolikrát se člověk 
ocitne v situaci, kdy potřebuje cizí 
pomoc, nebo naopak někdo potřebuje 
pomoc od něj. Jedna z teorií, proč se lidé 
naučili plavat, říká, že to bylo jedním 
z důvodů – buď, aby zachránili ostatní 
svého druhu, nebo sami sebe. Emoce 
a pocit sounáležitosti dokáží přimět 
člověka k činu, o kterém by si nikdy 
nepomyslel, že je ho schopen. 

Proto vám teď v tomto článku nastíním 
v hrubých obrysech něco o jednom 
z nejstarších spolků na světě – vodní 
záchranné službě (dále jen VZS). 

 

VZS ČČK je největší a nejstarší celostátní 
organizací věnující se vodní záchraně, 
vzdělávání a záchranářskému sportu. 
Jejím ředitelem je David Smejkal a sídlí 
v Praze. V současné době má celkem 
1 227 členů v 36 skupinách v celé České 
republice. (poslední aktualizace ke dni 
1. 9. 2014) 

Vodní záchranná služba ČČK má v 
současnosti čtyři hlavní pilíře své 
činnosti: 

Záchrana a poskytování neodkladné 
první pomoci na otevřených vodních 
plochách a v jejich blízkosti. 

Zajišťování bezpečnosti v aquaparcích, 
bazénech a koupalištích. 

Komplexní vzdělávací řád záchranářů – 
od juniorů po specialisty na určité typy 
vodního prostředí a složky IZS. 

Vodní záchranná služba ČČK jako aktivní 
součást IZS. 

Utonutí je v ČR druhou nejčastější 
příčinou náhlé smrti hned po 
dopravních nehodách. I z toho důvodu je 
přítomnost VZS na velkých vodních 
plochách akutní, nezbytná 
a nezastupitelná. Největší ironií proto je, 
že veškerou činnost dělají vodní 
záchranáři zdarma ve svém volném čase 
a to na zcela profesionální úrovni 
(výjimkou jsou krajem pověření vodní 
záchranáři spravující největší vodní 
přehrady – Slapy, Orlík). 

 

Ilustrace 1: Grafickéznázornění sloučení 
organizací FIS a WLS 

Co se týče historie, je velice pestrá. První 
spolek vodní záchranné služby byl 
založen v Amsterdamu již roku 1767 
a následovaly další spolky a organizace 
pro záchranu životů (Vídeň, Benátky, 
Kodaň, Paříž, Lodnýn). Rok 1910 byl 
významným mezníkem, v tomto roce 
totiž došlo k založení vůbec první 
mezinárodní federace pro záchranu 
životů: „FédérationInternationale de 
SauvetageAquatique“ nebo-li FIS. Dalším 
významným spolkem, který následoval, 
byla WLS – „WorldLifeSaving“založená 
roku 1971. Během pár let došlo k 
postupnému slučování obou spolků díky 
úzké spolupráci a nakonec se oba spolky 
shodly na úplném propojení WLS+ FIS =  
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ILS 
(InternationaleLifeSavingFederation). Za 
oficiální den vzniku je považováno 3. 
září 1994. 

Česká historie je sice kratší, ale o nic 
méně zajímavá svým vývojem, když 
vezmeme v úvahu, že jsme vnitrozemský 
stát. Naše éra začíná rokem 1857 
založením „Pražského dobrovolného 
sboru ochranného“, což bylo v podstatně 
něco jako policie, hasiči a ZZS v jednom 
a více se angažoval především při 
hromadných neštěstích – povodně, 
požáry, vichřice… O šest let později 
vznikla i v současnosti poměrně známá 
společnost: Mezinárodní Červený kříž, 
založený H. Dunantem. 

Avšak k VZS se dostáváme až první 
zmínkou o sdružení, které se věnovalo 
jen a pouze záchraně tonoucích, 
z období po první světové válce. Podle 
vzoru některých evropských států se 
stoletou tradicí v tomto oboru se začali 
dobrovolníci organizovat v „YMCA“ 
(Křesťanské sdružení mladých mužů) 
a sokolských spolcích. Základem jejich 
činnosti se stala snaha o větší 
informovanost veřejnosti (vydávání 
publikací) i perfektní vyškolení 
zachránců. 

Slibný rozvoj přerušuje 2. světová válka 
a v poválečném období obnovy státu 
myšlenka zaniká. Po desítkách let se 
objevuje na scéně pan J. Řepa opět 
s touto myšlenkou, ke které jej vedou 
především zvyšující se počty utonulých. 
Ty byly alarmující dokonce i ve srovnání 
s přímořskými státy. 

Rokem 1967 je oficiálně založena VZS 
ČČK, její činnost naplno ale propuká 
rokem 1968. 

A tímto zakončuji cestu do minulosti, 
která, jak doufám, nebyla tak 
suchopárná. :-) 

Co se týče místních skupin VZS, do 
kterých se sdružují členové podle 
lokality, v Praze se nachází tři MS – 
Praha 1, Praha 6 a Praha 15, jejíž 
členkou jsem také já. 

Vodní záchranný sport je velice 
zajímavým sportovním odvětvím – 
skoro nikdo o něm neví. :D 

Přitom je to sport, pro který je potřeba, 
aby byl sportovec všestranný. 

Pro představu poskytuji citaci ze zprávy 
z mistrovství světa, kterou nám poslali 
mí parťáci ze skupiny účastnící se: 
„Vodní záchranný sport je velice 
všestranný, je nutno dobře plavat, běhat, 
být zručný, jezdit na kajaku, boardu 
a důležitá je i spousta dalších dovedností, 
které tento sport dělají tak výjimečným.“ 
Abych to objasnila – musíte umět uzly, 
osvojit si vodácké umění, lezení, 
kajaking,  ovládat motorový člun 
a hlavně a to především, umět perfektně 
první pomoc. 

Otevíracím bodem závodní sezony jsou 
závody v Neratovicích, následuje 
„O pohár starosty MČ Prahy 15“, 
Mistrovství České republiky dětí 
Sokolov, Jarní závody opět v 
Neratovicích… Ti úspěšní jedou na ME 
a ti nejúspěšnější na MS RESCUE. 

Pokud vás tento článek zaujal, v což 
doufám, bych vás ráda pozvala na již 
výše zmíněný „Pohár starosty MČ Prahy 
15“. Je to veřejný závod, kde se můžete 
podívat na dětské i dospělé vodní 
záchranáře v akci a, kdo ví, možná si i 
sami něco vyzkoušet :) 

Podrobnější info pro zájemce: 

www.vzs.cz, www.ilsf.orgči 
Facebooková stránka „Vodní záchranná 
služba ČČK“ 

Anna Martínková, 2.C 
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Prsten 
V potemnělé místnosti žhnul jen konec 
cigarety. Nebyla první ani poslední. 
Vzduch byl nasáklý kouřem, až škrábal 
v krku. V koženém křesle seděl mladý 
muž, nebo spíš ještě kluk a mezi prsty se 
mu míhaly odlesky kovového předmětu. 
Na stole před ním leželo několik papírů. 
Muž pozoroval měsíc putující po obloze. 
Nemohl od něj odtrhnout oči a přitom 
jako by se mu ztrácel v oblacích dýmu. 
Odložil prsten zpět na stůl a opět se 
pustil do prohlížení papírů. Už je četl 
dřív a nepotřeboval světlo, které by mu 
jen rušilo myšlenky. Proč zrovna jemu 
přišla ta podivuhodná závěť, navíc od 
někoho, koho ani neznal. Místností se 
rozzářil malý rudý uhlík a ozářil slova, 
jež stála na papírech.  

Jsem Eduard a mé příjmení asi znáš, 
mám je stejné jako ty. Vím, že mě neznáš 
a je to asi poprvé a naposled, co jsi o 
mně slyšel. Byl jsem tvým dědem, ale 
mohl jsem tě spatřit jen jednou. To jsi 
byl ještě malý chlapec a jistě si mě 
nepamatuješ. Byly ti dva roky a měsíc, 
ale to ti nic neřekne. Víš, staří lidé si rádi 
potrpí na přesnost věcí, které jsou pro 
ně důležité. Ale, chtěl bych ti říct něco 
jiného. Vím, že to vyzní trochu sobecky 
a sebestředně, ale chtěl bych, abys věděl, 
kým jsem byl a co mě zavedlo do míst, 
kde skončil můj život. Vím, že ti smrt nic 
neříká, a buď za to rád, ale já jsem byl už 
starý a mé oči hleděly jiným směrem než 
ty tvé. Po pravdě nevím, jestli od určité 
chvíle měl můj život smysl, ale nechám 
to rozhodnutí na tobě. Jen tě prosím 
o jedinou věc, nikdy neklaď vinu 
někomu z rodiny, to už radši vrhni vinu 
na mě a zapomeň na vše, co jsem tu psal. 
Asi jsem byl bláznem, který udělal 
dobře, že zmizel z vašeho života. Nechtěl 
jsem pošlapat jméno rodiny, nebo to 
alespoň bylo to, co mě snad zprvu 
donutilo se jít léčit. Když však na to 
hledím s odstupem času, tak pravý 

důvod jsi byl ty. Povím ti, jak to všechno 
začalo, a neboj se, že bych si vymýšlel. 
Vždyť já už nemám co ztratit, a pokud 
čteš tento dopis, tak už má duše odešla 
tam, kam měla odejít už dávno.  

Byly ti skoro dva roky, když se to stalo. 
Každý na tu chvíli vzpomínal jinak, ale je 
pravdou, že jsem ztratil někoho velmi 
blízkého. Jeli jsme s tvou babičkou 
z dovolené, když jsme se srazili 
s nákladním vozem. Už si na to moc 
nevzpomínám, jen někdy ve snech se mi 
zdá o dvou světlech, které se ke mně tak 
rychle přibližují. Probudil jsem se ještě 
na místě nehody jen s několika 
modřinami, ale mou ženu se jim vzkřísit 
nepovedlo. Moc si toho nepamatuju, 
snad jen to, jak jsem seděl zabalen 
v dece a jak mi pokládali nějaké otázky. 
Jeden z doktorů mi tvrdil, že to byl 
zázrak. Ještě prý neviděl tak hroznou 
nehodu a někoho, kdo by vyvázl v tak 
dobrém stavu. Jeho věty se mi potom 
často vracely a stále znova jsem 
přemýšlel, jaký to mělo smysl. Přijel pro 
mě tvůj otec a odvezl mě domů. Prý jsem 
neřekl ani slovo a jen jsem se třásl, ale co 
je na tom pravdy nevím. Skutečností je, 
že jsem zůstal doma sám. Sám jen se 
svými myšlenkami a vzpomínkami. 
Sledoval jsem strop a odolával spánku. 
Už nevím, na co jsem myslel, ani to, na co 
jsem myslel další dny. Zřetelně si však 
vybavuji, co se pak událo. Chceš-li tomu 
uvěřit, můžeš, pokud neuvěříš, nikdo ti 
to nebude mít za zlé. Snad už ani já tomu 
nevěřím. Je však těžké nevěřit něčemu, 
co vidíš, něčemu, před čím nemůžeš 
uniknout a co tě pronásleduje celý život. 
První týden jste byli u mě a já si myslel, 
že stále mám sílu žít dál, ale čas běžel 
a mí přátelé mě přestávali navštěvovat. 
Začal jsem si uvědomovat svou samotu. 
Už nikdo neměl čas na starého a tichého 
muže. Nechápal jsem smysl svého 
zázračného štěstí. Nevím proč, ale brzy 
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jsem si uvědomil, že to je spíš prokletí. 
Dlouhé hodiny jsem pozoroval obraz své 
ženy a přál si, aby tu zas byla. 

Jednou jsem šel spát, ale můj spánek byl 
už v tu dobu křehký a často jsem se 
v noci budil a myslel si, že vše zas bude 
jako dřív. Té noci někdo zaklepal na 
dveře. Byl to tichý, ale úpěnlivý zvuk. 
Okamžitě jsem se probudil a jako ve 
snách jsem přišel ke dveřím. Nevím, 
jestli to byl výplod mé choré mysli, nad 
kterou jsem toho večera ztratil kontrolu, 
ale bylo to poprvé, co se mi vrátilo to, co 
jsem ztratil. Otevřel jsem dveře a má 
žena mi skočila kolem krku. Zdálo se mi, 
že její tělo je průsvitné, ale možná za to 
mohly mé slzy. Byla lehká, ale toho 
večera jsem si to neuvědomoval. Byl 
jsem rád, že ji opět vidím, a dal bych 
život na to, že jsem ji nebral jako 
mrtvou. Byla tu jen pro mě a živá, jako 
by mi štěstí zastřelo zrak. Úpěnlivě mě 
prosila, abych jí dal tělo, protože to její 
se brzy rozplyne. Nechápal jsem, ale 
bezmyšlenkovitě jsem jí svůj svatební 
prsten vsunul na prst. Celou noc se 
mnou vzpomínala, ale jakmile vyšly 
první paprsky, tak se rozplynula, jako 
dým ve větru. V ruce mi už jen ležel 
prsten, který jsem jí dal. Opět mi vyhrkly 
slzy a přemohl mě spánek a vysílení. 
Zprvu jsem si myslel, že to byl jen sen, 
ale ona stále přicházela, stále znovu 
a znovu. Byl jsem šťasten a ani mi 
nepřišlo, že by to bylo něco špatného. 
Vysvětlila mi, že její duše je ukrytá 
v prstenu, který jsem jí první noci 
nabídl. Vím, že jsem se zas stal sám 
sebou, ale nebylo to na dlouho. Měsíc 
poté jste mě opět navštívili, ale z toho 
setkání si moc nevzpomínám. Pamatuju 
si dvě věci, jak jsi vypadal a také si 
pamatuju na hádku. Nikdo mi nechtěl 
uvěřit, že má žena stále žije. Pamatuju si, 
že jsi se mě hrozně bál a utekl jsi. Tví 
rodiče mě ještě párkrát navštívili, ale 
tebe jsem už spatřit nemohl. Prosil jsem 
je, aby tě mohla vidět alespoň má žena, 
ale to spíš urychlilo jejich odchod. 

Popravdě nevím, jestli by bylo lepší, 
kdybych skrýval její existenci, ale sám 
nevím, zda bych to dokázal. Myslím si, že 
ne, ale se svou minulostí se musí člověk 
vypořádat a nesmí ji stále znova 
vyhledávat. Nevím, jestli mě to napadlo, 
nebo mi to vštípili do hlavy později, ale 
přál bych si, abys věděl, že ten, kdo mě 
přesvědčil, jsi byl ty. Tvůj otec mě 
několikrát navštívil a vysvětloval mi, že 
takhle nemohu žít dál. Nebral ohledy na 
to, že jsem se díky ní cítil šťastně. 
Nechápal, že pro mě byla hmotná jako 
on. Nedokázal pochopit, že už můj život 
bez ní neměl smysl. Pochopil jsem to až 
po tom, co mi řekl, že se mě bojíš 
a budeš se mě bát, když vidím něco, co 
není. Nemohl jsem mu vysvětlit, že je 
stále naživu, a po čase jsem se s tím 
smířil. Chtěl jsem tě znovu spatřit a sám 
jsem svým představám přestal věřit. 
Pokusil jsem se rozloučit se svou ženou, 
ale ona nic nechápala. Stále mi připadala 
živá, ale já jsem už věděl, že má mysl po 
ní touží víc, než po reálném životě a to ji 
zhmotnilo. Vzal jsem prsten, který jsem 
vinil ze ztráty svého vnuka a rozbil jsem 
ho. Směs zlámaného kovu jsem smetl ze 
stolu a tehdy se mě zmocnil velký 
zármutek. Tu noc jsem nespal, seděl 
jsem v dílně a snažil se pochopit, co jsem 
to udělal. Měl jsem pocit, že jsem ji zabil 
svýma vlastníma rukama, a s tím jsem se 
nedokázal vyrovnat. Když pro mě druhý 
den přijeli, aby mě odvezli do ústavu, 
kde jsem strávil deset let, tak jsem ven 
vyšel bez jediného slova. Nevzpomínám 
si na žádná slova, která bych řekl dlouho 
po tomto dni. Jen na obraz, který mě 
celých deset let pronásledoval. Byl tichý 
a vždy se jen míhal v mé mysli. Nebylo 
z něho úniku. Po těch letech jsem zestárl 
a mé oči už nevnímaly okolní svět. Byly 
zahleděné jen do mého nitra a prášky mi 
daly zapomenout na všechny, kdo mě 
dříve znali. Čas byl neúprosný a musím 
se přiznat, že jsem o něm ztratil za ty 
roky přehled. Bylo to snad stářím, či 
dlouhou dobu v ústavu, ale když jsem se 
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vrátil, tak jsem sem už nezapadal. Deset 
let jsem pobýval v ústavu, ale stejně 
jsem z něj nevyšel vyléčený. Byl jsem jen 
otupělý a ta, která dřív byla tak vřelá, mě 
po celý můj život doprovázela jen 
v krátkých záblescích. 

Uvědomil jsem si, že mě potkaly dvě 
smutné události, ale byly vykoupeny 
velkou radostí. Přežil jsem to, co mě 
mělo zabít, a ta, která měla zemřít se 
mnou, se ke mně vrátila. Proč já starý 
hlupák jsem se zachoval tak, jak jsem ti 
psal dříve, jsem už nikdy nepochopil. Má 
mysl je už stará a myslím, že ty v těchto 
řádkách vidíš pravý důvod, ale já ho už 
ztratil. Pak se stala ještě jedna událost, 
která mi snad ještě víc ztrpčila život. 
Tvůj otec mi pronajmul jakousi starou 
chatrč, která byla daleko od vaší rodiny. 
Byl jsem pro něj už jen stín, který se má 
uklidit, aby nekazil jméno vaší rodiny. 
Vlastně co tak pamatuji, tak mě navštívil 
jen jednou, ale do řeči nám nebylo. 
Několikrát jsem se v nočních hodinách 
zastavoval před vaším domem a díval se 
skrz okna. Nikdy jsem však nikoho z vás 
nezahlédl. Už jsem byl stár a má mysl 
byla stále víc chorá. Zazvonil jsem na vás 
a chtěl dovnitř, ale byl jsem odehnán. 
Pochopil jsem, že jsem jen přítěží, kterou 
už nechtěli nést. Poprosil jsem tvého 
otce už o poslední věc. Chtěl jsem mít 
zas u sebe to, co zbylo z mého prstenu. 
Vyhověl mi, ale už jsem se nikdy nesměl 
vrátit. Tak se už stejně dělo, a tak jsem 
souhlasil. Nechal jsem si prsten znovu 
zhotovit. Vypadal stejně jako dřív, ale to, 
co jsem v něm zabil, si mě 
nepamatovalo. Přízrak mé ženy mě začal 
navštěvovat častěji a její úpěnlivý 

pohled mě budil ze snů. Jako by mi 
chtěla naznačit, že se s ní brzy setkám. 
Cítím, že můj život se krátí a chtěl bych 
jen, aby její památka byla dál střežena. 
Třeba to celé byl jen sen. Třeba jsem 
opravdu viděl jen výplod mé fantazie, 
který neexistoval. Třeba mě jen ovládla 
samota a vzala na sebe podobu mé ženy. 
Já si ale stále myslím, že to byla ona, a to 
i po všech těch dlouhých letech. Sbohem 
můj malý a kéž by k tobě byl život 
milosrdnější než ke mně… 

Mladý muž opět odložil papíry na stůl a 
zahleděl se na měsíc. Byl zas o trochu dál 
a teď svítil do jeho okna. Snad mu 
připadalo, jako by se tím oknem na něj 
koukal jeho děd, kterého nikdy neviděl. 
Shlédl do ulice a pozoroval stíny, které 
vrhala pouliční lampa. Nevěděl, jestli 
v nich spatřil stín toho, kdo se tak 
úpěnlivě snažil znovu vidět svou rodinu. 
Vzal do rukou prsten a chvilku si s ním 
hrál. Jeho chladivý dotek jej fascinoval. 
Nasadil si ho na prst a zahleděl se ven 
z okna. V měsíčním svitu bylo vidět, jak 
se mu na tváři mihl nepatrný úsměv. 
Snad jako by něco spatřil, ale to už nikdo 
nikdy nezjistí. Hleděl do potemnělé 
ulice, dokud se mu nezačaly klížit oči. 
Snad si jej nechal vždy u sebe, či jen ten 
večer. Píseň noci jej uspala a na jeho 
ruce se v měsíčním svitu blýskala 
ozdoba, která byla něco víc než jen 
prsten. Byl to prsten, který patřil 
někomu, kdo kvůli němu samotnému 
ztratil svůj život.  

Jakub Neumann, 4.A 
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Proč mít psa? 
Doporučila bych vám koupit si psa. Proč?  
Ne snad proto, že než dospěje, budete mít 
tolik jizev od štěněcích zubů, že by se 
kdejaký pirát mohl stydět, nebo proto, že 
celý váš byt bude pro něj ze začátku jenom 
jedna velká toaleta. Ani proto, že po jeho 
návštěvě to bude vypadat v dětském pokoji 
jako po masové vraždě plyšových medvídků, 
nebo snad proto, abyste zakusili jak hořké je 
zklamání, když vám dá jasně najevo, že 
v pelechu si můžete spát leda tak vy. 

Pes je totiž nejlepší přítel člověka. Vážně, 
a můžu o tom už něco říct, protože mám psa 
v podstatě skoro celý svůj život. Bylo 
období, kdy jsme ho neměli. Silně jsem to 
pocítila ve chvíli, kdy mi něco spadlo na 
zem. Nikdo to nepřiběhl sníst a já to musela 
uklidit. Ale vážně je bez něj doma trochu 
smutno. Je pravda, že ne vždy se vám chce s 
ním chodit ven, ale alespoň vás to při 
proleženém víkendu donutí k pohybu. On 
vám to vrátí, to on je totiž ten, kdo vám 
dodává pocit bezpečí, když jste doma sami. 
I když zároveň je to on, kdo vás děsí k smrti, 
když deset minut kouká a vrčí do prázdného 
kouta.  

Je to pes, kdo přijde, když všichni ostatní už 
odešli, on vycítí, když je vám smutno a 
pokusí se vás rozveselit nebo si k vám 
alespoň lehne a procítěně na vás pohlédne. 
Psovi můžete říct cokoliv, a můžete si být 
jistí, že to neřekne nikomu dalšímu. 

Dokonce jsem přesvědčená o tom, že 
naslouchá. Psi učí trpělivosti, ani z poloviny 
si nedokážete představit, jak těžké je naučit 
buldočka tak triviální povel, jako je sedni 
nebo lehni.  

Také nám rozjasňují život o pár vtipných 
okamžiků, například když štěkají na svůj 
odraz v zrcadle nebo se snaží chytat do 
tlamy vodu z hadice. To oni nám 
připomínají, jak důležité je si hrát i v 
dospělosti a zároveň nám v těch 
smutnějších chvílích připomenou, jak je 
všechno pomíjivé, včetně přátelství a života. 

Zkrátka ať je to pes velký, malý, papírový, 
voříšek, výstavní, kolie, jezevčík, labrador, 
starý, mladý - je to jeden z mála 
opravdových přátel, kterých se nám v životě 
dostane. 

 

Šárka Bouzková, 3.B 

Můj pohřeb 
Pohřeb je událost, kdy se přátelé, rodina, 
spolupracovníci a známí sejdou 
a zavzpomínají na osobu, která zemřela. 
Tento den by měl být zasvěcen zesnulému. 
Podle mého názoru, by to měl být den, kdy 
onoho člověka budeme oslavovat, ne kvůli 
němu brečet. Lidé by se měli smířit s jeho 
odchodem, vzpomínat na to, jaký byl, a ne 
truchlit.  

Například kdybych zemřela já, nechtěla 
bych, aby všichni přišli v černo-bílém, přála 
bych si, aby byli vkusně sladění do nějaké 
veselé barvy. K jídlu by se podával 
bramborový salát, chlebíčky s rybí 

pomazánkou a na stolech by byly poháry 
plné lentilek. K přípitku by se podával džus 
z hroznového vína. Celkově by mě potěšilo, 
kdyby nikdo ten den nekonzumoval alkohol 
a nepoužíval vulgarismy.  

Vrcholem dne by bylo přednášení mých 
oblíbených vtipů (bulimie nezmara, hořící 
střecha a vědci, právníci vs. fyzici a další).  

Řekla bych, že byste si takovýto pohřeb 
docela užili. A navíc byste mohli začít jinak 
než: „ To jsme si takhle dali jedno,“ ale řekli 
byste: „To mi takhle jednou umřela známá, 
krásný pohřeb měla… “ 

Sasinkas, 3.B 
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Od fotbalu k veslování – rozhovor 
s Markem Šimoníkem 

B-Komplex: Ahoj Marku, v B-Komplexu 
vedeš sportovní rubriku a nepochybně jsi 
v očích většiny svých přátel zapáleným 
sportovcem. Naskýtá se otázka: Měl jsi ke 
sportu vždy takhle příznivý postoj? Jak si se 
k němu dostal? 

Marek:Ahoj, tak musím říct, že ke sportu 
jsem byl veden už jako malý. Rodiče se 
mnou dokonce chodili do plavání od půl 
roku a u toho jsem vydržel do svých šesti let, 
bohužel jsem musel skončit kvůli 
zdravotním problémům… Pamatuju, že jsem 
měl potom se sportem na chvíli pauzu, ale 
netrvalo dlouho a zkoušel jsem fotbal, asi 
tak jako spoustu jiných kluků v Česku. 
Bohužel to pro mě nebylo to pravé. Úroveň 
tréninků byla příšerná, hráli jsme tu nejnižší 
možnou ligu a i v ní jsme snad byli 
poslední… Proto jsem se snažil najít nějaký 
jiný sport, ve kterém bych se našel. Nutno 
dodat, že pocházím z malé vesnice na 
Moravě, nedaleko Uherského Hradiště, kde 
se výběr možných sportů dá s Prahou jen 
těžko srovnávat… Vliv na to, že jsem si 
vybral právě veslování, měl i můj kladný 
vztah k vodě. V neposlední řadě také 
rozhodlo vlídné chování trenérů, když jsem 
s tímto sportem začínal… 

 

BK:Kdy přišly první úspěchy? 

M:Úspěchy přicházely tak nějak postupně 
a myslím, že ve správnou dobu, protože mě 
vždy nakoply k tomu, abych se snažil o další 
úspěchy z větších akcí. Vzpomínám si na 
svoje úplně první vítězství a svoji první 
medaili na krku. Bylo to na regionálních 
závodech v Ostravě, konkurence tam skoro 

žádná nebyla, ale pro mě bylo důležité, že 
jsem po čtyřech měsících veslování již měl 
nějakou odměnu. A to byl podle mě největší 
impuls k tomu, že jsem se do tohoto sportu 
opřel opravdu vším, co jsem mohl. Další 
a cennější úspěch jsem získal už po více jak 
roku trénování. Jako třináctiletý jsem si 
přivezl bronzovou medaili z Mistrovství 
České Republiky a v té chvíli jsem zatoužil 
po té zlaté. Rok na to už jsem si ze stejného 
MČR, jen teď už jako 14letý, vezl domů hned 
jednu zlatou a jednu stříbrnou. Od té doby 
pravidelně svoji sbírku medailí z MČR 
rozšiřuji. K dnešnímu dni již mám 14 zlatých 
a shodně po 13 stříbrných i bronzových. 
A když člověk vidí, že se mu celkem daří na 
domácí scéně, snaží se dostat ještě dál, 
porovnávat se s veslaři ze zbytku Evropy 
i světa… A tak vloni přišlo první angažmá do 
juniorské reprezentace, kde jsme vybojovali 
na ME 5. a na MS 8. místo, což jsou moje 
současné největší úspěchy… Na to také 
navázala nabídka přestoupit do pražské 
Dukly, a to je taky důvod, proč jsem se ocitl 
na téhle škole. 

 

BK:Máš něco, co bys chtěl jednou dokázat? 
Ve sportovní i kariérní rovině. Co bys chtěl 
jednou dělat? 

M: Co se týče sportu, mám sen se jednou 
podívat na olympiádu. Reálným úsudkem 
zjistím, že ta v Riu 2016 je téměř 
nedosažitelná, jsem pořád mladý 
v porovnání s ostatními reprezentanty 
a kvalifikace se jede již v létě 2015. Naopak 
ta v Tokiu 2020 je opravdu výzva. Na 
druhou stranu je to ještě tak za dlouho, že se 
může změnit tolik věcí a olympiáda už 
dávno ani nebude mým snem. 
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Co se týče kariérní roviny, nerad bych ji 
nechal zastínit tou sportovní. Vím, že 
veslováním se nedá živit, tak jako se 
sportem živí fotbalisti, hokejisti či tenisté, 
a ani bych se jím živit nechtěl. Výhledově 
plánuju veslovat na vyšší úrovni maximálně 
při vysoké škole… Samozřejmě si přeju 
úspěšné odmaturování, dobře zvládnutou 
vysokou školu, nejlépe takovou, se kterou si 
najdu uplatnění a s tím budu spokojený… 
Mým dalším obrovským snem je, že po svém 
úspěšném kariérním životě si koupím 
rodinný domek někde u jezera ve Švýcarsku 
a tam strávím zbytek života… 

BK: Máš chvíle, kdybys se sportem nejradši 
seknul? 

M: Tyhle myšlenky na mě vždy přichází 
v zimě… Je to za prvé proto, že za čtyři 
měsíce není ani jeden závod, za druhé je to 
proto, že zimní tzv. „suchá“ příprava je 
hrozně ubíjející psychicky. Jen si představte, 
že máte sedět třeba hodinu na jednom 
posilovacím stroji (veslařském trenažéru) 
a tahat k sobě madlo na řetězu pořád 
stejnou silou. Tohle fakt nemám rád. A co 
potom, když je to šestkrát, sedmkrát týdně… 
Je pravda, že do toho plaveme, běháme, 
posilujeme, ale pořád z toho nemám ten 
dobrý pocit, jako když si můžu vytáhnout 
loď a jít se projet ven. A potom když přijedu 
na závody, tak teprve tam vždy zjistím, proč 
tenhle sport vlastně dělám. 

BK: Co rodina? Podporuje tě? 

M: Proti rodině nemůžu říct ani jednoho 
křivého slova. Podporují mě do takové míry, 
jak je to vůbec možné. A to jak morálně, tak 
finančně a jsem jim za to hrozně vděčný. 
Hlavně táta se do mého závodění hrozně 
nadchnul, nevynechá snad žádné moje 
prestižní závody, a to i když jsou například 
v Německu, Belgii, Rakousku nebo Litvě, 
a pro mě je to velká psychická podpora. 
Další věcí je, že mě podporují v mém životě 
v Praze, kdy tady vlastně žiju na sám 
a přitom rodiče vidím většinou tak jednou 
až dvakrát do měsíce, to si jich pak také 
úplně jinak vážím.  

BK: Máš občas problém všechno to zvládat 
(škola, veslování, kamarádi…)? Stíháš ještě 
nějaký časově náročnější koníček? 

M: Tak samozřejmě je to náročné skloubit 
všechno dohromady. A asi nemůžu všemu 
dát maximum, ale musím říct, že zatím se mi 
daří zvládat všechno bez jakýchkoliv 
problémů… Co se týče dalších koníčků, tak 
už jich opravdu moc není. Ale rekreačně mě 
baví asi většina ostatních sportů. V létě si 
rád zajdu zahrát beachvolejbal, v zimě 
s našimi jezdíme často na hory a jsem 
opravdu vášnivý lyžař. 

BK: Jaký máš vztah k naší škole? 

M: Tak i když jsem teda na Gybot nastoupil 
až do 3. Ročníku, oblíbil jsem si ho. Myslím, 
že ta škola má určitě něco do sebe a jsem si 
jistý, že jsem si vybral dobře. Jediné, co mě 
mrzí, je, že jsem nemohl absolvovat kvůli 
svému sportu ani jednu z těch příjemnějších 
akcí na Gybotu, sportovní ani mediálně-
jazykový kurz. Naopak jsem díky němu 
navštívil Petrohrad a CERN, což byly 
opravdu skvělé zájezdy. 

BK: Máš přítelkyni? (Pokud ano – stíháš ji? 
Podporuje tě? // Pokud ne – chtěl bys 
vůbec?) Zájem je o tebe určitě, tím jsem si 
jistý! 

M: Tak tuhle otázku bych nechtěl moc 
rozvíjet. Jediné, co můžu říct, je, že času 
nazbyt vskutku moc není, ale když je 
potřeba, vždy se nějaký najde. 

BK: Dokázal bys shrnout, co je pro tebe 
v životě důležité? Máš nějaké motto? Chtěl 
bys vzkázat něco lidem, kteří chtějí s něčím 
začít a jen se bojí, že už jsou na to staří 
anebo že nebudou mít čas? 

M: Kromě věcí, které jsou důležité nějak 
obecně, jako rodina, zdraví atd. řadím na 
první místo vzdělání, myslím, že je to zatím 
pořád v mém životě to nejdůležitější, co 
budu do budoucna potřebovat. Za něj bych 
potom seřadil sport i všechny ostatní věci 
a zábavu… A k mému mottu; „ Chop se každé 
příležitosti, klaď si ty nejvyšší cíle a snaž se 
vyhrát. Porážka není neúspěchem, je to jen 
další impuls k tomu, to zkusit znovu a líp, ale 
přitom všem zachovej chladnou hlavu a drž 
se střízlivého úsudku“. 

BK: Děkujeme za rozhovor 

Za redakci pokládal otázky Adam Špán 
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Dobrá duše ze suterénu 
Dnes se zde dočtete o člověku, který pracuje v našem gymnáziu a to na našem, troufnu si 
říci, jednom z nejoblíbenějších míst ve škole. Ano, mnozí z vás už možná uhodli. Je to 

školní bufet! A naším hostem je paní Jarmila „Kantýnská“. 

Většina ji má zafixovanou jako paní za okénkem v bufetu, ale ve skutečnosti je to velmi 
zajímavý člověk. Prostřednictvím tohoto interview máte jedinečnou příležitost se o ní 
dozvědět i něco více.  

 

Jak dlouho tady už pracujete? 

Tak v únoru to budou už 3 roky. 

Kde jste pracovala předtím?  

Toho bylo… Takže policistka, obchodní 
referentka, podniková účetní, 
sekretářka, operátorka, vedoucí textilu, 
provozní obuvi a textilu a provozní další 
obuvi, textilu a hraček. Potom jsem 
dělala vedoucí v Orion, soudružku 
učitelku, dispečink náklaďákům, 
pokladní a ještě nějaké brigády. 

Tedy, toho není opravdu málo. Jaké 
brigády jste dělala? 

Úklid v poslanecké sněmovně, 
Pražského hradu a katedrály sv. Víta. 
Potom úklid policie Bartolomějská 
a 2 roky sestřička v nemocnici.  

Vraťme se trochu víc do minulosti. 
Jaké jste měla zájmy? 

Dělala jsem 6 let krasobruslení společně 
s gymnastikou, ve které jsem 

pokračovala, a začala jsem běhat. Jednou 
jsem si takhle při běhu zlomila nohu a to 
byl konec. 

A jaké máte zájmy teď? 

Já se zajímám o všechno, ale ráda pletu, 
maluju, luštím křížovky, vyrábím hodně 
věcí ručně. 

Na co jste ze svého života nejvíc hrdá? 

Na to, že se mi narodily jen holky a ne 
kluci. (směje se) 

Máte nějaké přání? Nebo chtěla byste 
něco na svém životě změnit? 

Přání se neříká, ale už ho mám splněné. 
Takže už žádné nemám. A kdybych 
mohla prožít svůj život znova, chtěla 
bych ho prožít úplně stejně.  

Máte nějaká pravidla, kterými se 
řídíte? 

Já mám někde naše desatero. Ale teď si 
na všechno nevzpomenu. Tak aspoň těch 
pár. 
1. K životu nepotřebuješ vládu. 
2. K víře nepotřebuješ církev, neboť máš 
boha. 
3. Na vztah nepotřebuješ papír, neboť 
jestliže se oba berou jako rovnocenní 
partneři, tak k tomu nepotřebují žádné 
papíry. Jinak totiž nemá ten vztah 
význam. 
4. Stačí se podívat do zrcadla a už 
nemusíš ani zabíjet. 
5. Bohužel chlapi jsou vymírající druh. 
Zbyli pouze muži a ty musíme brát 
takové, jací jsou. 
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Máte nějaké životní motto? 

Život je krásný, tak si ho užívej, co nejvíc 
můžeš. 

Co dodat? Určitě moc dobře znáte ten 
pocit, kdy vás něco trápí v soukromí 
nebo ve škole. Kdy na vás všechno padá 
a hroutí se vám život. Pocit, že vůbec nic 
nestíháte a nejraději byste alespoň na 
chvíli od všeho utekli. Já našla útočiště 
s hrnkem kafe a utišujícím povídáním 
v přítomnosti naší paní Jarmilky. Poradí 
nám se všemi možnými problémy, dodá 
potřebnou sebedůvěru a odvahu. 
Vyslechne vždycky naše stížnosti 
a neštěstí a poradí, jak na ně. Nikdy nás 
nezklamala a za to jsme jí vděční. Stala 
se naší starší kamarádkou, se kterou se 
mnozí rádi setkáváme i mimo školu. Je 
jednou z mála lidí na škole, která nás zná 
ne jenom z hodin a nehodnotí nás podle 
„dostatečný a nedostatečný“, zná naše 
plusy i mínusy. Bere nás prostě jinak 
a za to ji máme rádi. 

Každý z nás určitě dobře zná, nebo 
alespoň pozná dobrou duši zákoutí 
podzemní části našeho gymnázia. Kromě 
už dobře známé spřízněné duše paní 
profesorky Marešové se zde objevil další 

poklad, pod jehož křídly našlo mnoho 
z nás úkryt před únavnými anebo jen 
stereotypními hodinami. Díky ní 
přestávky ve škole dostaly úplně jiný 
rozměr. Kromě toho, že nás nenechá 
umřít hlady, i když jsme bez peněz, 
a postará se o náš pitný režim, tak 
pečuje i o naši duševní hygienu. Určitě 
už minimálně jednou si s ní za dobu 
studia stihla promluvit většina studentů 
anebo jen vyslechla její vášnivé 
vyprávění o moudrech života. Pokud 
mohu mluvit za nás, členy divadelního 
souboru MiniŠkorně, tak musím přiznat, 
že se mnohdy stala naší poslední 
záchranou v mnoha situacích. Pomohla 
nám např. při úpravě kostýmů na 
večerní představení, když se v poslední 
chvíli něco pokazilo, zalepila boty, 
sehnala chybějící rekvizity atd. 

V bufetu, u paní Jarmilky doplňujeme 
energii jídlem a pitím. Vaří nám čaj 
i kafe. Ale také u ní nacházíme úplně 
jinou, ale stejně důležitou pomoc, vlídné 
slovo a naslouchající moudrou bytost. 

Rozhovor vedla Monika Harutjunjan 
z 3.B, doslov napsala Táňa Kushnir 
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Recenze 
Chvilky se Shakespearem 

Na konci června tohoto roku opět otevřel 
Pražský hrad své brány všem příznivcům 
krále dramat Williama Shakespeara. 
Letní Shakespearovské slavnosti jsou 
nejstarší a největší divadelní přehlídkou 
pod širým nebem v Evropě a musím 
uznat, že tato privilegia jsou doopravdy 
znatelná. Všechna představení mají 
úžasnou atmosféru a to nejen díky tomu, 
že diváci se choulí pod dekami s 
hvězdami nad hlavou, ale také díky 
neuvěřitelným výkonům herců. 

Každý si v programu vybere to své. Od 
seriózních her s krásnými kostýmy 
a doslovnými replikami až k naprosto 
bláznivému pojetí plnému kreativních 
a komických nápadů.  

Příští rok se opět můžeme těšit na 
ztvárnění několika dalších 
Shakespearových her. Rozhodně 
doporučuji zajistit si také místo 
v hledišti. 

Kurz negativního myšlení? To rozhodně! 

Prostřednictvím KMD se mi do rukou 
dostaly lístky na představení s názvem 
„Kurz negativního myšlení“. Má se jednat 
o divadelní inscenaci poměrně 
zajímavého norského filmu s příchutí 
psychologického dramatu a příměsí 
hořké komedie. 

Toto představení je podle mého spíše 
pro silnější povahy, po chvilkách 
vyvolávajících smích vždy přijde něco, co 
vás donutí sedět v křesle s nechápajícím 

výrazem. Ale představení dostálo svému 
názvu. Odcházela jsem se smíšenými 
pocity a ne úplně nejlepší náladou. Až po 
delším odstupu jsem si uvědomila vše, co 
mi toto představení dalo. Po počátečním 
nesouhlasu, možná až znechucení mi 
začalo docházet, že život je doopravdy 
krutý a vždy může být i hůř. Proto si toho 
kousku vážím a obdivuju herecký soubor 
za skvělé výkony, které člověka určitě 
zasáhnou.  

Signál aneb budiž světlo 

Ve dnech 16.–19. 10. se opět Praha rozsvítila 
velkolepou světelnou podívanou. Na několika 
místech hlavního města bylo k vidění přes dvacet 
světelných instalací. 

Hlavním posláním tohoto festivalu je ukázat 
historické centrum trochu jinak. Během večera 
byly do projektu zapojeny i některé významné 
stavby, na kterých se odehrávala skvělá světelná 
show. Největší koncentrace míst prozářených 
světlem byla v okolí nábřeží, ale za zacházku 
rozhodně stál kostel sv. Ludmily na náměstí Míru, 
kde podle mě byla bezkonkurenční podívaná 
v podobě souhry světel a hudby, tvořící 
neskutečný zážitek ukájející všechny smysly.  

Kdo nestihl návštěvu rozzářené Prahy letos, tak ať 
nezoufá, již nyní je přislíben další ročník. 

Chrám sv. Ludmily v jiném kabátě
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Bez obřadu 
Školní divadelní soubor Mini Škorně 
pracuje na nové hře Bez obřadu od Jana 
Drbohlava. Představte si, že jste syn 
rolníka a venkovské učitelky, který se 
vypracoval a je z něj nyní úspěšný 
burzovní makléř. Jenže… když odjedete 
se svou půvabnou manželkou na pár dní 
do Francie, v domě se objeví mladý 
sympatický a nad poměry výřečný 
pojišťovací agent. No a než bys řekl švec, 
je z něj manžel vaší dcery, která se tak 
snaží uniknout před neodbytným 
miliardářem ze sousedství.  

Zrovna máte narozeniny, což obecně 
bývá radostná událost… pokud vám 
ovšem vaše manželka nedaruje 

„falešnou“ koncesi na těžbu ropy ve 
Venezuele. Příběh se postupně zamotává 
víc a víc. Nakonec se vám z pojišťovacího 
agenta vyklube zeť, potom syn a 
nakonec pojišťovací agent. Jak byste 
takovou situaci řešili vy?  

Můžete se přijít podívat na rozuzlení, 
pobavit se a posoudit herecké 
i dramaturgické umění našich 
„MiniŠkorňat“. 

Katka Benešová, absolventka 
a spoluvedoucí souboru 

 

 

Dramatický soubor Mini Škorně 
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Zábava 
Drazí čtenáři, 

vyslyšeli jsme přání některých spolužáků a tentokrát jsme připravili oblíbené lodě 
a piškvorky. Pokud máte i vy nějakou vyhledávanou zábavu (hru), kterou byste rádi 
uvítali v příštím čísle, či máte jiné připomínky, můžete nás kontaktovat na: 
adam.span@gybot.cz 

Děkujeme. 

Piškvorky 

 

Lodě 

3× ponorka         2× torpédoborec              1× křižník            

1× letadlová loď                             1× bitevní loď 
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Třídní perličky 
 Jiří nebuďte vtipnej, víte, že vám 

to nejde. 

 I do beerdrinking in my free time. 
(= I do birdringing in my free 
time.) 

 Tak to bylo „báj vočko“ tak před 
třemi miliardami let. 

 Naftalen má typický zápach, 
takže kromě lidí odpuzuje i moly. 

 Vysvětlování náčrtku v hodině 
fyziky: A ta moje síla, moje bílá 
síla tady…O pět minut později: 
A protože nejsme rasisti, vidíme, 
že bílá síla je tu stejně velká jako 
tahle žlutá síla… 

 Ale, nebudeme při přednášce 
svačit, že jo? …Ale nemusíš to 
hned plivat, v klidu. 

 Při psaní testu (nahlas): Ale no 
tak, vždyť píšeš jako prase! 

 MitmeinemKollegen = se svým 
kolégem 

 Chlorovodice (=chlorovodík) 

 Alžběta II. Neodstřelitelná 

 Určete v krychli ABCD 

Otázky a odpovědi: 

Zeměpis 

 A jaké bude v Kanadě 
zemědělství a hospodářství 
v závislosti na přírodních 
faktorech? 

 Tak je tam zima, tak tam budou 
asi teplý organismy. 

 Studente, tak Ameriku objevil 
Christopher Kolombo?! 

 To byl nějaký poručík, ne? 

Český jazyk 

 A opakem hyperboly je? 

 Parabola! 

 Kalokagathia je soužití těla 
s duchem; Aristoteles prosazoval 
metodu vzdělávání za pochodu; 
Sokrates byl přesvědčen, že lidé 
nedokážou užívat svůj rozum 
a dokáží usuzovat pouze podle 
svých myšlenek (v písemce 
studentů 1. ročníku) 

Matematika 

 Jak se dělá průsečík přímky 
s rovinou? 

 Blbě!  

 Vašek to kreslí všechno plně, 
takže určitě předpokládá, že ta 
krychle je průhledná. 

 Nó! 

 Co za těleso je pravidelný 
čtyřstěn?  

 Triedr! 

Bára Zeithamlová, 3.B 
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Komiks 
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Jakub Neumann a spol, 4.A 

  



 

 

Gymnázium Botičská B-Komplex 

Poezie 31 

Poezie 
KRÁČEL PO VZDUCHU 

Kráčel po vzduchu a dýchal mělce, 

klopýtal, padal a toužil znát. 

Po nocích hrával si na umělce 

a ve světle svíček se snažil psát. 

Kráčel po vzduchu a ronil slzy, 

naříkal, sténal a vzpomínal. 

Cítil, že konec má přijít už brzy, 

a tak se dál nad sebou dojímal. 

Kráčel po vzduchu, celý se třásl, 

klepal se, děsil a skomíral. 

Plamen mu v srdci již docela zhasl, 

cítil se stejně, jako by umíral. 

ZVONKOHRA  

Někdy se sám sebe ptám, 

zdali jsi stejně jako duha 

– z paprsků. A z vody rám, 

máš konturu – snad černá tuha. 

Tvá tvář je jako zrcadlo, 

jako jezerní hladina večer. 

Tolikrát mi již připadlo, 

že jsi jak anděl z křídel svlečen. 

Že jsi jak zvonkohra v uších 

– taková co se již nedá koupit. 

Které úsměv a i pláč tak sluší, 

kterou každý zloděj touží loupit. 

Zníš jako kapky v oknech 

– klidníš, přitom dmýcháš plamen. 

Ráda venku šťastná mokneš 

a noříš hlavu do mých ramen. 

Adam Špán,4.C 
MLHA 

Houstnoucí mlha prostupuje nevinností města. Pod námi teče řeka. 

Mlha. 

Noc. 

Most. 

My. 

Běžíme mlhou. Mlhou, 

která nás pohlcuje až do posledního kousíčku naší existence. Chci se smát. Běžet. Běžet v 
mlze. 

Mlha v mozku, v každé části našeho těla. Trhám si vlasy… ze strachu. Mlha mě chrání. 

Před strachem, jehož je sama příčinou. 

Běžíme. 

Nevnímáme. 

Smějeme se. 

Běžíme skrz mlhu, nazí, zahaleni naší lidskostí. Lucie Koháková 
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