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Úvodník 
Drazí čtenáři, 
když jsem se v prvním ročníku 
poprvé dozvěděl, že máme náš 
vlastní školní časopis, zaplesal 
jsem. Tehdy z toho nic nebylo, ale 
po pár letech se nám ho přece jen 
podařilo oživit a ze mě se stal 
úplnou náhodou šéfredaktor. 
Odjakživa jsem miloval psaní a měl 
jsem velmi rád i svou 
šéfredaktorskou epizodu, ač jsem 
to možná občas flákal.  

Toto je můj poslední úvodník, 
a chtěl bych ho proto pojmout 
i jako určité slovo závěrem. Byly to 
krásné roky, kdy jsem poznal 
mnoho skvělých lidí a zažil 
nepřeberné množství zážitků.  

Chtěl bych popřát všem 
spolumaturantům jistou ruku při 
tahání té správné otázky a bystrou 
mysl při jejím obhajování. Ať již 
můžeme na ty krásné čtyři roky 
vzpomínat jenom v dobrém. 

Adam Špán 
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Rozhovor s Milanem Vaňkátem 
V letošním roce přibyla na naší škole celá řada nových učitelů a my se 
vám je postupně pokusíme představit, abyste se o nich dozvěděli něco 
víc. 

Profesor Milan Vaňkát (Vn) pochází z Prahy. Chodil na Gymnázium 
Ústavní v Bohnicích a vystudoval matematicko - fyzikální  katedru. 
Mezi jeho záliby patří hory a starořečtina. 

Proč zrovna Gymnázium 
Botičská? Měl jste nějaké 
zkušenosti s tímto ústavem? 

Hledali profesora fyziky, když 
jsem sháněl práci. Podle 
webových stránek a fotogalerie 
jsem usoudil, že tu bude 
příjemná atmosféra. Zkušenosti 
jsem neměl. 

Jak hodnotíte svoje první 
pololetí na GB?  

Za jeho úspěšné přežití vděčím 
studentům a profesorům, 
spokojen jsem. (směje se) 

S třídou II.B jste sepsal 
jakousi smlouvu, můžete 
čtenářům říci o ní něco 
bližšího? 

Účelem této smlouvy bylo 
deklarovat společný záměr 
sdílení světla poznání a aby si 
II.B uvědomila svoji 
spoluzodpovědnost za klima 
v hodinách fyziky.  

Plánujete podobnou smlouvu 
i v ostatních třídách? 

Zatím neplánuji. 

A má smlouva již nějaké 
výsledky? 

 Jsem spokojen, má. 

Tak do příštích let hodně 
štěstí s žáky, ať už se 
smlouvou či bez ní! 

Děkuji za rozhovor.

 

Milan Vaňkát v Rumunsku 

Jan Šulc 
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Rozhovor se Šimonem Pánkem 
Šimon Pánek, absolvent našeho gymnázia, jeden z hlavních aktérů studentských 
protestů během listopadové revoluce v roce 1989 a v současnosti ředitel největší 
humanitární organizace v České Republice Člověk v tísni. Držitel státního vyznamenání 
nebo například ocenění Evropan roku a mnoha dalších.  

Máte nějaké vzpomínky na studium 
na gymnáziu? 

Samozřejmě, že mám. Jsou to přece 
jenom čtyři roky života. Ale jako na 
většinu věcí jsou smíšené. Moc dobré 
nejsou na uzavřenost a zatuhlost 
tehdejšího vzdělávacího systému. 
Například moje sebevědomí bylo 
vnímáno téměř jako charakterová vada. 
Zatímco dnes je vnímáno pozitivněji. 
Protože v té době, kdo byl sebevědomý, 
tak vyčníval, a kdo vyčníval, měl 
problém s režimem. Další negativní 
vzpomínkou je, že se tehdy na každého 
studenta vedl kádrový posudek, kde 
bylo zmíněno například i to, jestli jste si 
četli zakázanou literaturu či nechodili na 
prvomájové pochody anebo poslouchali 
Hlas Ameriky. Nic z toho nebyla 
samozřejmě chyba školy, ale opět 
tehdejšího systému.  

Naopak skvělé vzpomínky mám na to, 
když se nám povedlo založit skupinu 
Komise ochrany přírody při hnutí 
Brontosaurus, se kterou jsme pořádali 
nejrůznější akce, a škola nás v tom 
podporovala.  

Pamatujete si nějaké profesory? 
Třeba pana profesora Šafaříka? 

Samozřejmě, že si pamatuji pana 
profesora Šafaříka, protože nás měl na 
tělocvik. Pamatuji si paní profesorku 
Dvorskou, která nás měla na češtinu a na 
ruštinu. Právě ona mě naučila ruštinu 
vnímat ne jako sovětštinu, jazyk o 
Gagarinovi a o socialistickém budování 
šťastného života. Což mi bylo z duše 
odporné, ale jako jazyk, kterým psalo 
spousta slavných básníků a spisovatelů. 

Jak jste si představoval budoucnost 
v době studia na našem gymnáziu? 
Asi jste nepočítal, že budete 
ředitelem humanitární organizace, 
když jste šel studovat přírodovědné 
školy. 

Tak spousta lidí nedělá to, co 
vystudovala. Já jsem měl vztah k přírodě 
už od základní školy, proto jsem šel na 
Botičskou a později na Přírodovědeckou 
fakultu. Pak se doba změnila a věci jako 
novinařina, ve které jsem se chvíli 
pohyboval, nebo založit nevládní 
organizaci, šly uskutečnit bez 
kolaborace s režimem. Někdo se po 
revoluci vrhnul na podnikání a já jsem se 
podílel na založení Člověka v tísni.  
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V roce 1988 jste uspořádal sbírku pro 
Arménii, která byla postižena 
zemětřesením. Už to byl první krok 
k Vaší budoucí kariéře? 

To je asi pravda. Proto mi asi později 
přišlo přirozenější založit humanitární 
organizaci. A taky jsme si vyzkoušeli, že i 
malá skupinka soukromníků dokáže 
zorganizovat velkou věc.  

Jak jste se dostal do čela 
studentských protestů v roce 1989? 

V letech před revolucí a během roku 
1989 mezi sebou začaly komunikovat 
skupinky studentů, které byly ochotné 
spolupracovat proti režimu. Několik 
těch lidí pocházelo právě z Botičské. 
Začalo se pracovat na vytvoření tajné 
studentské organizace Stuha, jejímž 
úkolem bylo mobilizovat studenty pro 
demonstrace či protestovat proti 
vylučování studentů z fakult 
z politických důvodů.  

Po vypuknutí stávky se hledal způsob, 
jak ji koordinovat. A při volbě 
studentského koordinačního výboru mě 
ostatní navrhli jako jednoho ze 
spolupředsedů. 

Jaká byla atmosféra revolučního 
hnutí během stávky? 

Samozřejmě byla euforická, protože bylo 
zřejmé, že se režim začal hroutit. A já 
jsem byl rád, že jsem v tom mohl sehrát 
svou malou roli, protože mladý člověk se 
k takovým věcem se většinou dostává 
náhodou.  

Jak vypadala organizace protestů bez 
moderních technologií, jako jsou 
počítače, tiskárny, sociální sítě a 
podobně? Probíhalo by to dnes 
rychleji? 

Nevím, jestli by to dnes probíhalo 
rychleji, protože tyhle technologie mají 
své výhody, ale i nevýhody. Tehdy 
stačilo věci říci jen jednou a 
nevyměňovat si dvacet emailů o jedné 
schůzce. Myslím si ale, že tehdy to 
probíhalo velmi rychle, v podstatě ze 

dne na den. Jednak jsme částečně mohli 
používat telefon, ale lidé mu příliš 
nevěřili a druhak lidé byli zvyklí si věci 
říkat mezi sebou. 

Například přes facebook se lidé 
domlouvají rychle, ale bez jasně dané 
struktury mezi sebou. Nikdo nechce mít 
vůdčí odpovědnost. Moderní technologie 
jsou rychlé, ale někdy až příliš rychlé a 
leckdy nezkvalitňují domluvu mezi 
lidmi.  

Abychom informovali i zbytek republiky, 
tak jsme místo sociálních sítí, například 
šířili letáky i skrze dělníky dojíždějící 
v šest hodin ráno do pražských továren. 
Ale organizovali jsme i výjezdy 
informačních skupin. Tím jsme se snažili 
bojovat proti komunistické propagandě.  

Chtěli jsme zamezit chybám, které 
udělali studenti v protestech v roce 
1969, a proto jsme se o tom s nimi radili.  

Co říkala na účast v protestech 
proti tehdejšímu režimu Vaše rodina 
a přátelé? 

Přátelé věděli, jaký jsem, a na spoustě 
akcí se se mnou podíleli. Už před tím 
jsem podnikal různé cesty do zahraničí a 
byl jsem obecně hodně samostatný. V té 
době jsem už i žil sám. Rodina, která 
byla zapojena do disidentského hnutí, 
mě v tom logicky podporovala. Ale 
přesto měli trochu strach. Já ale, 
pamětliv tátových rad, že když se něco 
stane, tak se nesmím vracet domů, že 
tam mě hned seberou, jsem si oblékl 
teplé oblečení a tři týdny jsem se 
nevracel domů.  

Jak se na protesty tvářilo vedení 
fakulty? 

Nejprve se vedení snažilo zorganizovat 
nějaké diskuze se studenty, ale všichni 
se sešli venku, já jsem vylezl na 
popelnici, kterou mi přidrželi spolužáci, 
a přednesl studentské prohlášení, které 
vzniklo v noci předtím, a studenti 
odhlasovali vstup do stávky. A pak už 
jsme jenom dohodli, kdo bude kdo. Ale 
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ve vedení fakulty byla většina pedagogů, 
kteří nás v protestech podporovali. Bylo 
tam i pár dosazených figurek, včetně 
děkana, kteří šli proti nám, ale neměli 
šanci, byla nás většina.  

Představoval jste si, že revoluce 
dopadne tak, jak dopadla? 

Určitě ano. Získali jsme svobodu, vznikly 
politické strany, svobodné volby, ale 
cesta ke slušné společnosti je mnohem 
delší, než jsem si tehdy myslel.  

Přemýšlel jste nad dopadem 
případného neúspěchu během 
revoluce? 

Moc jsem o tom nepřemýšlel, ale 
intuitivně jsme věřili v naše vítězství. I 
tak jsem byl ochotný nést veškeré 
následky i jít do vězení. V povaze mám 
to, že o věcech moc nepřemýšlím a jdu si 
za svým cílem. Neparalyzuje mě strach.  

Když se podíváte do minulosti, udělal 
byste něco jinak? 

Kardinální chyba byla podcenění 
morálky a právního rámce. Více se mělo 
pracovat na zákonech o privatizaci, její 
regulaci, zákonech o financování 
politických stran a médií. Myslím, že 
chyba bylo i „odpuštění“ prohřešků 
představitelů KSČ. Ale nebyla na to 
společenská objednávka. Mělo to za 
důsledek nedořešení křivd komunismu.  

Co Vás vedlo k myšlence založení 
Člověka v tísni? 

To byl takový mžik, že něco uděláme, 
nebyl to plán. Nevěděli jsme, co jsou to 
nevládní organizace a jak takové věci 
fungují. Nikdo jsme si nemysleli, že je to 
na dvacet let, předpokládali jsme, že to 
bude otázka pár let a pak si půjdeme 

každý svou cestou. Dělat si biologii, 
cestovat. Ale práce v organizaci 
přibývalo. A vše přirozeně vyplynulo na 
základě potřeb.  

Jak vnímáte současné konflikty ve 
světě z pozice humanitárního 
pracovníka? 

Situace je rozhodně nejnapjatější od 
roku 1990, vzniká multipolární svět, kde 
bude více pólů moci, jako Čína, Spojené 
Státy, Rusko a měla by to být Evropa. 
V tomto světě bude těžší a zároveň 
snazší řešit problémy, protože člověk 
nebude muset řešit buď anebo, ale bude 
tam širší prostor pro rozhodování. Bylo 
by naivní myslet si, že věci se budou jen 
lineárně zlepšovat bez propadů. Přesto 
se ve světě pomalu zlepšuje úroveň ve 
všech ohledech. Není to otázka pár let, 
ale staletí.  

Napadá Vás něco, co byste chtěl 
vzkázat studentům našeho gymnázia? 

Čekal bych, že mladí lidé si budou více 
hledat vlastní cestu. A míň přebírat 
hodnoty svých rodičů. Myslím, že jsou 
pořád málo mobilní. Málo studují, cestují 
a pracují v zahraničí. Češi jsou strašně 
„zaprděný“, mají tu svojí hospodu, svého 
psíka, hrají volejbal, mají támhle svojí 
přítelkyni. „Ó hrůzo, měl bych odjet na 
rok do Afriky!“. Přitom v Anglii je to 
úplně normální, že lidé jedou ven a zkusí 
si něco jiného. A ono to také pak pomáhá 
v pohledu na svět. Chtěl bych asi hlavně 
vzkázat větší sebevědomí, větší odvahu, 
jít si za svým, větší nonkonformitu, nejít 
ve šplépějích rodičů, nejít vždy spolu 
s kamarády. Žít zajímavější pestřejší 
životy. Jít víc do světa jak myšlenkově, 
tak fyzicky.  

Jan Černý, Zora Bečvářová 
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Čtvero let, čtvero tříd, čtvero ročních 
období 

„Je to jen tvůj den, to kdy dokončuješ 
kapitolu života. Jsi najednou středem 
pozornosti a nevíš, co přijde, co máš od 
života čekat,“ odpovídá zasněně Kiril. 
Letošní maturant ze čtvrtých ročníků 
našeho gymnázia.  

Dojem, který získáte z honosného až 
přeumělkovaného velkého sálu Lucerny, 
nebývá nijak krásný. Zakouřené třetí 
patro, azyl nenápadně se tvářících 
prváků schovávajících za zády spolu 
s malým pivem i imatrikulační list, 
kdykoli jen zahlédnou, že okolo prochází 
někdo z profesorského sboru. Parket 
přeplněný rodiči zakopávajícími o své už 
dospělé ratolesti, kteří se marně snaží 
vzpomenout, jak se před třemi lety učili 
v tanečních waltz. 

S postupem času se nepříjemné pohledy 
profesorů vidoucí popíjet své studenty 
předraženou Plzeň mění v rozpustilé 
úsměvy a tvrdým slovům: „Dejte mi to, 
tady jste na školní akci, studente,“ pod 
váhou kyselých vín a nějaké té skleničky 
„něčeho ostřejšího“ ubývá na vážnosti. 
A taneční parket se po náročném 
Vídeňském valčíku vylidní, aby se záhy 
zaplnil několika málo vytrvalci, kteří 
s potěšením vymění smyslnou cha-chu 
a vážné blues za uvolněnou atmosféru 
tradiční 80“ diskotéky.  

A nakonec už zůstává jen pár opozdilců 
dohledávajících lístečky od šaten, se 
studenty plesového výboru 

sundávajících výzdobu v sále, aby se 
hned zaběhli převléknout do šaten tak 
podobných skladišti jaderného odpadu. 

Tím pro některé noc končí a ti se 
rozcházejí do přeplněných nočních 
tramvají či bloudí vratkým krokem na 
autobus, „který tady ale zaručeně, 
povídám za-ru-če-ně jezdil ještě dneska 
odpoledne“. Ale nebyl by to správný 
ples, ta správná Párty, kdyby 
nenásledovala Aferpárty. Přece jenom 
po veselém a mírně houpavém konci 
plesu je toto změna.  

U vstupu stojí nervózní Sekuriťák 
rozdávající ošklivé žluté náramky 
s nápisem 18- všem, co se, „Ale rychle“, 
neprokáží platným občanským 
průkazem. Nicméně ani po obdaření 
tímto „Žlutým zlem“ se svět nehroutí 
a párty pokračuje až do pozdních 
ranních hodin, kdy se jeden ze Security 
mužů snaží marně dopátrat, kdo že to 
visel ze zábradlí z maturantské lóže, 
a několik čtvrťáků mi se smíchem 
vypráví, že krom bankovek a kováků jim 
v plachtě skončily i dvě Fidorky a 
cigareta.  

Tímto maturitní ples s afterpárty už 
opravdu končí, pokud tedy nepočítáme 
After-Afterpárty v Twisteru, kde mají, 
tak nějak příhodně, pro „nenasytné“, 
chtějící si jejich slavnostní plesovou noc 
prodloužit a oddálit tak návrat do všední 
školní reality, otevřeno nonstop. 

Josef Kučera 2.A 
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Půlnoční překvapení z pohledu třídních 
profesorek 

Z. Majíčková 4.D 

Byla pro Vás role ve Vašem třídní 
vystoupení výzva? 

Né, byla to zábava. 

Měla jste před vystoupením trému? 
Tréma trošku byla, přeci jenom Lucerna 
byla plná lidí. 
Kostým na vystoupení jste si 
vymýšlela sama? 

Kostým vymýšlela třída.  

Jaké máte vzpomínky na Vaše 
maturitní vystoupení? 
Mám pozitivní vzpomínky, bylo to super. 

Připadala Vám Vaše role odvážná? Šla 
byste v budoucnu do něčeho 
ostřejšího? 

Role mi odvážná nepřišla. Ani skok 
studentům do náruče. Stejně si všichni 
mysleli, že je to nějaká studentka. A jestli 
bych šla do něčeho ostřejšího? Záleželo 
by na situaci, ale tohle bylo myslím 
adekvátní.

 
Vystoupení 4. D s profesorkou 
Majíčkovou 

Slyšeli jsme, že třída 4.C měla 
vystoupení nejlepší. Co si o tom 
myslíte? 
Jelikož se ptají studenti 4.C, tak je to 
trapná otázka. (smích) 4.D byla 
samozřejmě nejlepší. Říká se, že 4.C to 
měla obšlehlé. 

Z. Ševčíková 4.B 

Byla pro Vás role ve Vašem třídní 
vystoupení výzva? 
Určitě to byla velká výzva, publikum 
bylo veliké. 

Měla jste před vystoupením trému? 

Ano, byla jsem nervózní. 
Kostým na vystoupení jste si 
vymýšlela sama? 

Ne, kostým vymýšlela třída. 
Jaké máte vzpomínky na maturitní 
vystoupení Vaší poslední třídy? 

Ve vystoupení mé poslední třídy jsem 
moc nefigurovala, protože jsem v té 
době byla těhotná. Teď už mi nic jiného 
nezbylo. (smích) 
Připadala Vám Vaše role odvážná? Šla 
byste v budoucnu do něčeho 
ostřejšího? 
Role mi odvážná nepřišla a do něčeho 
ostřejšího bych asi šla. Kdyby studenti 
chtěli, tak se asi nechám přemluvit. 

 
Vystoupení 4. B s profesorkou 
Ševčíkovou 

Slyšeli jsme, že třída 4.C měla 
vystoupení nejlepší. Co si o tom 
myslíte? 
Ne, prý byla nejlepší 4.B. Ale 4.C měla 
hezkou část s plachtou. 
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J. Hájková, 4.C 

Byla pro Vás role ve Vašem třídní 
vystoupení výzva? 
Poměrně dost velká výzva.  
Měla jste před vystoupením trému? 

Ano, byla jsem nervózní. 
Kostým na vystoupení jste si vymýšlela 
sama? 

Ne, kostým jsem viděla asi pět minut 
předem a byla jsem trošku vyděšená. 
(smích) 

Jaké máte vzpomínky na Vaše 
maturitní vystoupení? 
Na maturitní vystoupení si pamatuji 
dobře, protože nám naše třídní paní 
profesorka Čepelová vynadala. Vystoupení 
se účastnilo pouze šest lidí a z toho byli ze 
třídy jen tři a zbytek byl z jiných tříd. Já 
jsem se tedy také neúčastnila. (smích) 
Měli jsme vystoupení na téma Nové 
tisíciletí. (pozn. pan profesor Šíma: Ale 
bylo to nejlepší!) 

Připadala Vám Vaše role odvážná? Šla 
byste v budoucnu do něčeho 
ostřejšího? 

Ne, nakonec jsem k plavkám dostala ještě 
mikinku, tak to nebylo tak odvážné. A do 
budoucna myslím, že nebude hůř, než 
bylo. (smích) 

 
Vystoupení 4. C s profesorkou Hájkovou 

Slyšeli jsme, že třída 4.A měla 
vystoupení nejlepší. Co si o tom 
myslíte? 

Kec. (smích) My jsme byli samozřejmě 
nejlepší!

S. Borlová 4. A 

Byla pro Vás role ve Vašem třídní 
vystoupení výzva? 
Jo, výzva to trochu byla. Vystoupení bylo 
před plnou Lucernou. 

Měla jste před vystoupením trému? 
Tréma byla. 

Kostým na vystoupení jste si vymýšlela 
sama? 

Kostým jsem si vymýšlela sama, plášť 
jsem si dokonce nechávala speciálně šít. 

Jaké máte vzpomínky na Vaše 
maturitní vystoupení? 

Moje maturitní vystoupení bylo 
secvičováno na poslední chvíli, takže 
nebylo tak kvalitní. Tohle bylo mnohem 
propracovanější, lepší, ale samozřejmě 
také zabralo více času. 

Připadala Vám Vaše role odvážná? Šla 
byste v budoucnu do něčeho 
ostřejšího? 
Role odvážná nebyla a do odvážnějšího 
bych možná šla, ale muselo by to mít 
hranice. 

 
Vystoupení 4.A s profesorkou Borlovou 

Slyšeli jsme, že třída 4.C měla 
vystoupení nejlepší. Co si o tom 
myslíte? 

Naše bylo samozřejmě lepší, ale to Vaše 
bylo vtipné. 
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Do Rakouska a zpět 
Ve dnech od 22. března do 30. března se 
uskutečnil výběrový lyžařský kurz. Pod 
slovem "výběrový" si člověk musí 
představit, že neměl za poslední 
vysvědčení horší známku než čtyřku. 
Osmihodinová cesta nás zavedla až na 
malebné místo s ještě malebnějším 
kostelíkem, který každé ráno ještě 
malebněji zvonil, jménem Zell am See - 
Kaprun.  

Kaprun je tamější dominantou - 
třítisícovou horou s množstvím 
sjezdovek pro potěšení všech druhů 
lyžařů. Když je hezké počasí jedná se 
o dech beroucí výhled na hory ve 
výškách, o kterých se nám v České 
republice může jen zdát. Pokud není 
hezké počasí, nevidíte na tři metry před 
sebe a vlastně můžete být rádi, že vůbec 
jedete. My měli to štěstí zažít obě tváře 
hor, ale k ještě většímu štěstí nám spíše 

počasí přálo a proto si myslím, že se 
jednalo o velmi podařený zájezd.  

Někomu může přijít stanovená doba 
jako krátká, ale já bych to bez výčitek 
svědomí zabalila už po třech dnech, díky 
stupňující se únavě. To by na druhou 
stranu ale zase byla škoda, protože z 
nějakého záhadného důvodu druhý den 
lyžování sotva vyjdete schody, třetí den 
sotva zvednete nohu ale čtvrtý den je 
vám fajnově.  

Na závěr bych určitě chtěla doporučit 
především studentům prvního 
a druhého ročníku, aby se příští rok ujali 
svých ruksaků s lyžemi nebo 
snowboardy a pod vedením pana 
profesora Špinky a Šterna usedli do 
zájezdového autobusu a to ať už cílová 
destinace bude jakákoliv, protože Alpy 
mají všem milovníkům zimních sportů 
a milovníkům panorámat co nabídnout.  

Šárka Bouzková 3.B 

 

Foto: Jiří Štern 
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GAIA v Izraeli 
GAIA je mezinárodním projektem 
rozvíjejícím spolupráci mezi studenty 
z Izraele a České republiky, který je 
zaměřen na ornitologii a ochranu 
životního prostředí. Díky tomuto 
projektu se naší škole (Gymnázium 
Botičská) společně s přírodovědným 
Gymnáziem Arabská již potřetí naskytla 
příležitost vydat se do krásné asijské, 
kulturně i přírodně bohaté země – 
Izraele. 

Cesta z Prahy do Tel Avivu byla bez 
problémů, hned po nutné kontrole 
izraelských celníků jsme se vydali do 
továrny TOWERJAZZ, jedné z největších 
polovodičových firem na světě. I přes 
spánkovou deprivaci byly přednášky od 
tamních pracovníků velice obohacující 
a zajímavé. Následně nás autobus odvezl 
na periferii Tel Avivu, kde sídlí naše 
hostující americká škola AIS. Zde jsme 
měli sraz s našimi přáteli a každý z nás 
jel s jedním z AIS studentů domů.  

Druhý den začal program velmi brzy, již 
před svítáním nás autobus odvezl do 
soukromé rezervace RamatHaNadiv, kde 
jsme strávili 2 dny poznáváním izraelské 
přírody. Nejen přednášky, ale také 
praktická cvičení nám přiblížily Izrael 
v tom nejhezčím světle.  

Čtvrtý den jsme navštívili ptačí 
rezervaci, kde jsme měli možnost 
zapůjčení bicyklů. Odtamtud jsme již bez 
zastávek směřovali k největšímu 
sladkovodnímu jezeru, a to 
ke Galilejskému. Zde jsme byli ubytováni 
v krásném hotelu přímo u jezera. 

Následující 2 dny jsme byli návštěvníky 
beduínů, což jsou příslušníci arabských 
nomádských kmenů obývajících 
převážně poušť. Zde jsme se dozvěděli 
mnoho z jejich kultury, návyků, či zvyků. 

Kromě zajímavých přednášek v poušti 
jsme navštívili i pevnost Masadu, která 
se během první židovské války stala 
posledním místem odporu židovských 
povstalců proti Římanům.  

Poslední den jsme se autobusem vydali 
do rezervace Engedi, které by podle 
mého více sedělo označení Fata Morgana 
v poušti. Jednalo se o oázu s vodopády 
uprostřed ničeho. Naším však, dovoluji 
si říci, nejsilnějším zážitkem bylo Mrtvé 
moře. V něm lidé ani tak neplavou, jako 
se vznášejí na hladině i bez nafukovacích 
lehátek či rukávků.  

9 z 10 studentů doporučuje výlet do 
Izraele. 

Karolína Rathová 4.A 
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Majáles 
Blíží se jaro a s ním i nejoblíbenější 
studentský festival Pražský Majáles. 
Jednou z ‚‚novinek‘‘ letošního ročníku je 
opuštění od čipových náramků, které se 
v minulém roce neosvědčily, a návrat 
k tradiční papírové vstupence. Jak asi 
víte, Majáles není jen samotnou hudební 
akcí, ale i měsícem, který je plný oslav 
s mnoha doprovodnými akcemi. Těmito 
akcemi jsou například sportovní turnaje, 
souboje kapel, studentské párty, stavění 
májky, a mnohé další, které jsou 
pořádány jak pro studenty vysokých 
škol, tak i pro studenty středních škol 
a gymnázií. V popředí těchto akcí bude 
hlavně souboj největších pražských 
univerzit, tedy konkrétně UK, ČVUT, 
VŠCHT, ČZU a VŠE, jejichž zástupci se již 
tradičně utkají o titul Krále a Miss 
Majálesu. Ochuzeni však nezůstanou ani 
středoškolští studenti, kteří si již potřetí 
zvolí svého Prince a Princeznu. V hlavní 
den oslav pak v dopoledních hodinách 

vyráží tradiční majálesový průvod 
Prahou a táhne se až na samotné místo 
open air festivalu. Konání letošního 
Majálesu je opět naplánováno na 
prostorných plochách letiště Letňany. 
Letos se tisíce lidí sejdou  

1. května, tedy v den státního svátku. 
Tou nejčastější otázkou ale je, kdo bude 
na Majálesu účinkovat. Na koho se tedy 
můžeš těšit? Účast na majálesových 
pódiích letos potvrdili Chinaski, Tomáš 
Klus, Mandrage, Michal Hrůza, 
Kontrafakt, Skyline, Marpo, Xindl X, Sto 
Zvířat, Wohnout, Inekafe, Rybičky 48, 
ATMO a mnozí další. A za kolik se na 
Majáles můžeš vydat? Do 19. dubna 
seženeš vstupenku za  

399 Kč a poté až do konce dubna za 499 
Kč. Na místě se lístky prodávat nebudou. 
Vezmi kamarády a dorazte si užít svůj 
nejlepší den v roce! Více informací 
najdeš na www.praha.majales.cz. 

 

 

Foto: Majáles Text: Dominik Šinágl 
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Velké Losiny 
Blíží se pomalu ale jistě konec školního 
roku a s ním i prázdniny. Proto pro vás 
mám menší tip na výlet, či rovnou týden 
v malebném prostředí Jeseníků.  

Město Velké Losiny se nachází v 
Jeseníkách nedaleko Šumperku a pod 
hezkou fasádou skrývá děsivou 
a záhadnou minulost. První zmínka 
o městě pochází z roku 1297 a město 
tímto patří mezi nejstarší osady 
šumperského okolí. V letech 18.století se 
tady naplno doslova a do písmene 
rozhořela inkvizice, která sem pronikla 
z katolického Polska, a v jejíž čele tady 
stál nám známý iknvizitor z knihy 
“Kladivo na čarodějnice“ od pana 
Kaplického- Jindřich František Boblig 
z Edelstadtu. Ten poslal na smrt spoustu 
nevinných lidí, především žen a dívek.  

 

Velké Losiny mají ještě jednu zvláštnost 
– v současnosti se zde nachází poslední 
ruční papírna v ČR i v Evropě, která je 
ještě v provozu. Můžete si tu v Dílničce, 
stranou od hlavní budovy, sami 
vyzkoušet výrobu ručního papíru, 
obálky i si otisknout pečeť do vosku na 
vámi vybraný papír :-)  

Jsou tu termální lázně patřící mezi 
nejstarší a nejznámější moravské lázně, 
ve kterých se léčí převážně nervová 
soustava, pohybové potíže a kožní 
problémy a nádherný zámek Velké 
Losiny – za inkvizice se hlavní sál 
používal jako soudní síň a zde také 
Boblig odsoudil nakonec i samotnou 
paní kněžnu, která jej sem sama pozvala 
a kterou prohlásil za čarodějnici.  

Nádherné okolí města je jako stvořené 
pro cyklisty, běžce i chodce dlouhých či 
krátkých tratí. Pro milovníky historie, 
kultury, záhad, krásné přírody, ale i pro 
rybáře, děti milující velké hřiště a pro 
rodiny je toto místo zkrátka 
nejvhodnější. :) 

A když už o tom mluvím, udělám tu 
malou reklamu: Pokud budete někdy 
projíždět Šumperkem a dostanete hlad, 
zastavte se ve Velkých Losinách na jídlo 
v občerstvení, venkovní reustaraci 
s názvem U papírny, kde vám připraví 
všelijaké ryby usmažené přímo před 
vámi, langoše, hamburger (ale 
opravdový! Karbanátek osmažený na 
grilu, pořádný salát, téměř žádná 
majonéza...) a nebo výborné steaky, 
které u mě bezkonkurenčně vyhrály. 

 

Dobrou chuť přeje Anna Martínková 2.C 
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Útrapy (nejen) začínajícího učitele 
aneb co nám na peďáku zapomněli říct 

Pedagogická fakulta je institutem zajisté 
bohulibým. Vždyť připravuje naivní 
a životem zatím příliš nepolíbené studenty 
na dráhu povolání nepříliš v dnešní době 
populárního, na dráhu učitele. Profesoři v ní 
působící předávají své znalosti a zkušenosti, 
chrlí jednu vědomost za druhou a zahlcují 
nebohé studenty stovkami stran teorie, na 
praktické dovednosti se však až příliš často 
zapomíná. Když pak fakulta takového 
nebožáka vyplivne na ulici a on se o sebe 
musí postarat už sám, je mnohdy ztracen. 
Utrápeně vejde do první školy, do které jej 
přijmou, a najednou se před ním otevře svět, 
na který již dávno zapomněl. Co naplat, že 
dokáže analyzovat Proustovo Hledání 
ztraceného času (ano, tento čas je opravdu 
již nenávratně ztracen) na mnoha stránkách 
v několika světových jazycích, když neví, 
kde se ve škole nachází nové křídy a jak 
postavit volejbalovou síť?  

Tento sloupek vzniká jako takový možná 
i pravidelný pokus o manuál pro (nejen) 
začínající učitele, kteří sotva vystavili rouru 
s diplomem vedle ceny za nejlepšího 
sběrače papíru, už jej potkávají nástrahy 
školního života. Pojďme se tedy na některé 
z nich společně podívat. 

Kapitola první - panický strach 
z vystupování na veřejnosti. 

Určitě to někteří z vás znáte. Čelo se orosí 
potem, dech se zrychlí a tváře zrudnou. 
Všichni se na vás dívají a očekávají, co 
řeknete. Musíte přednést báseň, odříkat 
referát, vyložit maturitní téma. Prostě 
musíte vystoupit před třídu a mluvit. Je 
jedno, že vás stejně většina neposlouchá 
a těká mezi psaním smsek a vlastními 
myšlenkami, jste tam a jste středem 
pozornosti. Jak si naivní student tuto věc 
neuvědomuje, když se hlásí na 
pedagogickou fakultu! Prostě ho jen baví 
tělocvik a francouzština, tak proč to 
nestudovat? O to krutější je pak o 4 roky 

později praxe, kde si teprve uvědomí, do 
čeho se to namočil! A pak samotná výuka po 
škole! Je v tom sám, studentské oči se na něj 
upírají v dychtivém očekávání nových 
informací a on musí jen mluvit a řídit 
a rozkazovat a napomínat…a být pod 
drobnohledem těch malých upírů. 

 Zřejmě si na tento fakt postupně zvyknete. 
Já osobně bych ho mohla rozdělit do čtyř 
fází: 

1)Absolutní panika – Proč to jenom dělám? 
Proč si nenajdu práci, kde bych si někam 
zalezla za počítač a nikdo by na mě neustále 
nezíral? Vždyť je spousta jiných, lépe 
placených a méně stresujících povolání! 

2)Smíření se – No tak tam holt prostě do té 
třídy musím. No tak holt se na mě budou 
dívat a sledovat, co mám na sobě, jak 
vypadám, jestli jsem si zrovna umyla vlasy, 
proč mi ty barvy k sobě neladí, proč si koušu 
nehty, jak stojím, kam se dívám a tisíce 
dalších detailů, kterými se ve škole nudící 
student baví, aby to vyučování nějak přežil. 

3)Uvědomění si vlastní moci – Cha, takže oni 
budou dělat to, co chci já. Pokud po nich 
budu chtít, aby stáli celou hodinu na hlavě, 
tak to udělají! Ještě nikdy jsem neměla nad 
nikým takovou moc, musím si to užít. Co 
šíleného vymyslím na další hodinu? 

4)Přestávám rozlišovat, kdy jsem před 
třídou a kdy ne – Určitě se to některým 
z mých kolegů stalo. Už to prostě nevnímáte, 
zda stojíte ve třídě, doma v obýváku nebo 
sedíte s přáteli. Mluvíte a poučujete, dokud 
vás někdo neokřikne, že nejste ve škole. 

Samozřejmě že teď už je to víceméně 
zábava. Užíváte si, a pokud se na hodiny 
netěšíte, tak vám alespoň nevadí. I když 
stále se studenty sdílím to, že nejlepší je, 
když mi hodina odpadne. A když se zrovna 
opravdu, ale opravdu učit nechce, nějaká ta 
celohodinová písemka jako záchrana se 
vždycky najde.  

Zuzana Majíčková 
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Opatrností k neplodnosti 
Technologický pokrok v evoluci lidstva 
je jednou z hlavních příčin znečišťování 
životního prostředí, destrukce lesů 
a zeleně, vymírání živočišných druhů, 
hromadění odpadu, a v neposlední řadě 
může vést ke zdravotním problémům 
člověka samotného. Tento článek bude 
zaměřen na jeden z těchto problémů, 
kterým je stoupající procento 
neplodných párů. Bude se zabývat 
jedním z nikoli hlavních, nýbrž 
vedlejších faktorů, přispívajících jak ke 
znečištění životního prostředí, tak 
k mužské neplodnosti. 

Přesněji řečeno se zaměřím se na 
negativní vliv hormonální antikoncepce 
na životní prostředí. Je zajisté velmi 
výhodné si jednou denně vzít pilulku 
a o nic víc se nestarat. Kromě toho, že 
zabráníte otěhotnění, se ale část 
hormonů, které tělo nezužitkuje, vyloučí 
z těla ven močí. Uvažme, kolik žen na 
světě bere hormonální antikoncepci, 
kolikrát denně močí a jaké množství 
hormonů se tím dostane do podzemních 
vod. Vzhledem ke statistikám z roku 
2011, kdy hormonální antikoncepci 
užívalo více než osmdesát milionů žen 
na celém světě, to nebude malé číslo. 

Některé zahraniční studie ukazují, že 
estrogeny (jedny z ženských pohlavních 
hormonů) uvolněné z antikoncepce, se 
nalézají i ve znečištěných vodních 
stokách, odkud se dostávají do 
podzemních vod a dál do jezer a řek, 
moří a oceánů a ovlivňují organismy zde 
žijící. Přítomnost estrogenů byla 
například zjištěna v mase sumce, který 
žil v blízkosti znečištěných stok, nebo 
třeba v mase korýšů. 

Nyní uvažme, jaké změny nastanou 
v organismu muže, který dlouhodobě 
přichází do kontaktu s potravou a vodou 
kontaminovanou estrogeny. Bylo 
prokázáno, že u takových mužů klesá 
produkce spermií a jejich 
životaschopnost, mění se i rozložení 
podkožního tuku, které je podobné 
ženskému, mezi další a ne poslední 
účinky patří i mutace hlasu směrem 
k vyššímu. Faktem je, že hormonální 
antikoncepce se předepisuje nejen jako 
prostředek pro zabránění otěhotnění, 
ale rovněž jako prostředek pro regulaci 
nepravidelného menstruačního cyklu či 
jako prostředek pro zmírnění projevů 
akné. A procento žen, které hormonální 
antikoncepci užívají, se jen zvyšuje. 

Jak nastalou situaci řešit? Odpověď zní: 
Jen velmi těžko. Mnoho lidí odmítá 
používat bariérovou antikoncepci, ať už 
kvůli pocitu nebo kvůli vyznání či 
kultuře. Argumentují větami jako: 
„Vždyť je to jako jít se sprchovat 
v pláštěnce,“ a jednoduše odmítnou se 
takovou možností zabývat. Stejně tak 
spousty žen odmítnou nitroděložní 
tělísko, u kterého navíc v poslední době 
stoupá procento selhání. Nelze spoléhat 
ani na samotné spermicidy a téměř 
nevratnou sterilizací („téměř“ proto, že 
lze sterilitu zvrátit plastickou operací, ne 
vždy však zcela účinnou) si mnoho 
zájemců rovněž nezískáte. Z tohoto úhlu 
pohledu je situace jen těžko řešitelná. 
Záleží jen na nás, jestli budeme ochotní 
udělat kompromis nebo dáme přednost 
našemu pohodlí. 

Bára Homolová 3.B 
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Pijem, jíme, (z)vracíme 
V našem seriálu o nálevnách a 
vývařovnách v okolí školy jsme 
zapomněli na tu nejbližší a tou je náš 
velice oblíbený školní bufet. Je to místo, 
kam nejeden student odbíhá i několikrát 
denně a to i v dobu, která se neslučuje 
s vyučování. Můžete se zde skvěle najíst, 
nealkoholicky napít, posedět 
a poklábosit se spolužáky o tom, kdo 
z profesorů vám zkazil známky 
tentokrát. 

Co se týče šířky nabídky jídla a pití najde 
zde snad vše, co potřebujete, pokud již 
vaši rodiče rezignovali na vytváření 
gurmánských zážitků v podobě 
domácích svačin. Což není moc můj 
případ, ale i mě občas nouze o jídlo 
přivede do našeho bufetu a musím 
uznat, že obložené housky či bagety 
chutnají jako domácí. A to se všemi 
klady i zápory, co tento pojem obnáší. 
V Našem bufetu si také můžete ohřát 
svoje pravé domácí pokrmy, ale ohřívání 
je asi to jediné, co bych našemu bufetu 
vytknul, protože jsem nezažil, že by jídlo 
nebylo horké jako kapota auto po 

experimentech Horsta Fuchse 
s letlampou. 

 Co se týče prostředí bufetu, je „fajn“, 
můžete využít pohodlné pohovky 
a křesla nebo obyčejné židle se stolky. 
V bufetu tak můžete posedět klidně 
s celou svojí třídou, aniž byste drobili 
spolužákům do klína. Jediné, co se dá 
prostředí bufetu vytknout, jsou záchody, 
které jsou zhruba stejné jako ve zbytku 
školy, takže nic mo,c a to spíš nic než 
moc. 

Největší senzací našeho bufetu však 
nejsou hamburgery či smažené sýry 
s podivnou majonézou nebo 
superpohodlná pohovka, ale obsluha 
a tou je naše milá paní bufetářka, která 
si ráda vyslechne jakýkoliv váš problém, 
s čímkoliv vám poradí nebo na vás 
vysype nějakou neuvěřitelnou historku. 
Paní bufetářka je prostě člověk, kterého 
buď milujete, nebo nesnášíte. 

Celý bufet je myslím jednou z největších 
plusových záležitostí naší školy 
a můžeme být rádi za to, že ho máme. 

Jan Černý 4.C 
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Dva pohledy do světa Padesáti odstínů 
šedi 

Začala bych otázkou, zda jste, milí 
čtenáři, četli (možná stačí i zhlédnuté 
filmy) ságy Stmívání? Ano? Tak si k ději 
této upírské ságy přidejte pár erotických 
scén a uberte „krvelačné“ upíry 
s nadpřirozenými schopnostmi (ale zase 
neubírejte moc, hlavní protagonista 
Christian Gray je také spíše něco jako 
typ zmučeného superhrdiny 
s psychickými problémy a pochybnou 
minulostí) a máte příběh Padesáti 
odstínů šedi. Děj se odehrává ve stejném 
státě a sám Seattle je ve Stmívání často 
používán. Hrdinka je zakřiknutá, 
nevýrazná a unylá tmavovlasá můra, po 
které touží její dobrý kamarád, ale ona 
ho stále posílá k šípku. Hrdina, jak jsem 
již zmínila, je nanejvýš podivný, 
společnost ho neustále „drbe“ a jemu je 
to v celku jedno. Děj je nenáročný, 
nepřekvapující a vyústění románu je 
zřejmé po prvních pár stránkách.  

V čem je tedy celé kouzlo, prodávanost 
a úspěch Padesáti odstínů šedi? Kniha 
není náročná pro nikoho. Přenese 
čtenáře z denní reality do světa 
tajemných odstínů duše jistě neskutečně 
sexy, žhavého a současně zničeného 
a rozervaného, ale přitom nechutně 
bohatého muže, o kterém si velká část 
žen může nechat jen tajně zdát. A v tom 
je klíč k úspěchu. Přeneste to, po čem 
ženy touží do částečně reálné roviny 
(přeci jen Stmívání je pohádka pro 
teenagery) a jste doma. Samozřejmě pak 
musíte mít ještě dobré nakladatele, 
reklamu apod., ale když kápnete na to, 
po čem společnost prahne, máte z půlky 
vyhráno. 

Zorka Bečvářová

Jakožto k filmům kritický člověk a navíc 
ještě kluk jsem šel na film Padesát 
odstínů šedi s notnou dávkou despektu. 
Ano, slyšíte správně. Šel jsem na Padesát 
odstínů a to dokonce v den premiéry. 
Posadili jsme se s přáteli do první řady, 
abychom to měli všechno přímo pod 
nosem. Bolelo mne sice za krkem již od 
úvodních reklam, ale neustále jsem se 
přesvědčoval, že ta úchylárna, kterou 
uvidím, a slzy smíchu, jež vyvolá, mi 
budou dostatečnou kompenzací. Smáli 
jsme se. Prvních pět minut. Časem ale 
naše tváře zkameněly a my jsme si 
vychutnali docela příjemný romantický 
film okořeněný několika více či méně 
absurdními sexuálními scénami. Nebyl 
to úplný brak a rozhodně to nebylo ani 
porno. Knihou jsem netknutý a tuto 
duševní čistotu si chci i zachovat, ale na 
film se rád podívám znovu, až bude 
uváděn ošlehaným hlasem jako 
megafilm na Nově. Apeluji na 
nepředpojaté i předpojaté fanoušky 
romantických komedií, aby dali 
Odstínům šanci. Kdyby totiž nesl film 
jiné jméno a jinou pověst, nijak by z řady 
nevyčníval. 

Adam Špán 

  



 

18 

Josef Fousek 
Josef Fousek se narodil dne 12. března 
1939 Kladně. Jeho rodiče byli oba 
dělníci, on sám se však později stal 
víceméně vyhnancem. Skládal totiž 
satirické verše, průpovídky a písničky 
kritizující komunistický režim.  

Mladý Josef od dětství tíhl k muzice 
a jeho rodiče se jí také nevyhýbali - oba 
měli rádi muziku a synovi, který se 
naučil hrát na harmoniku a kytaru, 
v jeho koníčku nebránili. Josef pro 
„buržoazní“ postavení svých rodičů 
nemohl na střední školu, kam chtěl, a tak 
později roku 1953 začal pracovat jako 
dělník v hutích. Mezitím ale dál hrál na 
kytaru a harmoniku a spolupracoval 
se Suchým, Šlitrem a jinými známými 
osobnostmi té doby.  Roku 1979 dostal 
nabídku, které ihned využil, a stal se 
jevištním hostem v divadle Semafor.  

Mezitím dvakrát změnil povolání a byl 
také zemědělcem a montérem plynu.  

Roky plynuly, on dále působil v divadle 
Semafor a během těch let byl několikrát 
vyslýchán StB i zatčen. Roku 1987 se, jak 
on sám říká, podruhé narodil, neboť měl 
vážný úraz a probudil se na jednotce 
intenzivní péče.  

Přišla sametová revoluce a i poté stále 
zastával funkci jevištního hosta, až 
později (roku 1991) se rozhodl skončit 
a změnit prostředí. Přesunul své 
působiště a stal se jevištním hostem 
v divadle Jiřího Grossmana, kde působil 
až do roku 1998 a poté vystupoval sám 
v klubových pořadech i se synem 
Tomášem. O rok později po ukončení 
působiště v divadle Jiřího Grossmana 
měl infarkt a skončil na kardiochirurgii 
na Karlově náměstí. Letos v březnu mu 
bylo 74 let. 

Je autorem mnoha textů, básní, povídek, 
epigramů i aforismů a pořádal i výstavy 
zde i v zahraničí. 

Překvapení na fakultě (1972) 
Na vysokou školu vběhl 
býk jenž prchl z jatek 
na studijním oddělení 
nastal velký zmatek 
Dívali se do zápisů 
a zjistili lehce 
první vůl co na vysokou 
přišel bez protekce 

Sobota ve Lhotě (1980) 
V radosti a v zipáčích 
při rachotu diska 
otřásá se kulturák 
kostelík i víska 
americká muzika 
americké džíny 
malá česká dušička 
a plátěnky- z Číny 

Nezávislá utopie (1996) 
Kdyby byli rozumní 
u nás všichni lidé 
žlutí bílí Romové 
křestané a Židé 
političtí kejklíři 
kéž bychom se dočkali 
téhle krásné doby

Nad věcí (1997) 
Já jsem lidé nad věcí 
špínu nemám rád 
já jsem srdce neprodal 
do Nálezů ztrát 
Nenadávám u piva 
na tenhleten stát 
on je stejný jako my 
co si budem' lhát 
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Podzim 97 
Vláda se bortí duše též 
dědictví slibů tíží kříž 
svoboda přišla člověče 
a žít v ní nikdo neumíš 
mrtev vivat nový král 
lid volá znaven skepsí 
za whisky vodku vymění 
a zruší firmu Pepsi 
Zapomněl mnohé tenhle lid 
a otvírá zpět vrátka 
k moudrosti cesta dlouhá je 
a paměť? - Ta je krátká

Nepoučitelní (1998) 
Divný národ tihle Češi 
i když je pes pokouše 
sotva se jim rány zhojí 
znovu volí komouše 
Potom šlapou jako stádo 
za srpem a kladivem 
večer šeptaj' anekdoty 
v restauraci nad pivem 

Kocovina 
Jeden soudruh, co dřív bejval velký zvíře ve straně, 
teď je slavnej podnikatel, proto koukám naštvaně 
Čest práci mě tenkrát zdravil v ošuntělém obleku 
teď mi kyne z mercedesu, to je lidi ke vzteku 

Lenina měl na své klopě a teď mu tam sedí pták 
místo vodky pije whisky a já smažím bramborák 
Co mě nejvíc překvapilo, odhodil srp s kladivem 
připadám si jako cvoček, zírám jak vůl s údivem 

Denně slyším, jak tu lítaj' miliardy ve vzduchu 
Mám jako dřív stejné góvno a jsem pořád na suchu 
Na letišti chlapy líbal a gavaril „Ribjáta“ 
mě snad lidi trefí Pepka, teď chce vstoupit do „NATA“  

O Marxovi Engelsovi vedl velké proslovy 
a teď lítá Jumboletem na Kanárské ostrovy 
Když jsem cinkal u Václava, nebudu vám lidi lhát, 
doufal jsem, že Čechy změní Sedmnáctej listopad, 
že tu bude spravedlnost, pokora a morálka 
Lidi, já jsem větší blbec, než- li víla Amálka! 

CITÁTY: 
Komunismus vychovává lidi tak, aby nebyli schopní žít v demokracii. Aby je předsvědčil 
o této jejich neschopnosti, poskytne jim na pár let demokracii a oni se znovu těší do 
komunismu po zkušenostech, že v demokracii nedovedou žít. 
Mraveniště je absolutní monarchie, protože má královnu, ale královna je demokratka, 
protože má dítě s dělníkem. 
Nevěřím, že jsou lidé sobci. Neúspěch přeje každý každému. 
Spravedlnost je abstraktní směr z konce 20.století. 
Bozi jsou neomylní. Křídla si polámou andělé. 
Ačkoliv vůl nemůže mít potomků, vymření mu u nás rozhodně nehrozí. 
Láska je piliřem diktatur. Ze strachu o ty, které milujeme v nás umírají hrdinové. 

Anna Martínková 2.C 

  



 

 

Zábava 
V tomto čísle máte možnost se seznámit s některými novými tvářemi profesorského 
sboru. Jak dobře znáte nejen je, ale i profesory, kteří se těší naší přítomností již několik 
let? 

profesor učící chemii, vede páteční chemikální 
kroužek           

vedoucí předmětové komise AJ, učí angličtinu a 
ruštinu            

nová profesorka angličtiny a němčiny                 

profesor učící informatiku a výpočetní techniku, správce 
sítě                   

profesor učící matematiku a tělesnou výchovu           

profesor učící angličtinu, informatiku a výpočetní 
techniku                 

profesor učící zeměpis a biologii, kterého jen tak 
nepřehlédnete             

konverzace v němčině                     

profesorka učící češtinu a výtvarnou výchovu           

profesorka učící češtinu a základy společenskách věd, vede 
KMD                 

profesor učící biologii, chemii a je šéfem KNP         

profesorka angličtiny a němčiny, břísní tanečnice                  

již dlouho věrná naší škole, učí matematiku a deskriptivní 
geometrii               

Tajenka: ………………, nepřítel většiny z nás.  
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