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Úvodník 
Nějakým způsobem došlo k tomu, 

že úvodník píšu já. A protože času není 

nazbyt, věnuji chvíli jemu. 

„Čas má kapsy plné překvapení,“  

prohlásil Jan Werich. Souhlasím, opravdu 

překvapuje. Před pouhým okamžikem 

začal školní rok, před okamžikem prožili 

prváci i maturanti svůj Den D. Za chvíli 

nás čeká oslava 60. výročí školy, blíží se 

Majáles, jaro, Zahradní slavnost, kurzy… 

Čas je relativní množina, kterou vynalezl 

člověk, aby věděl, od kdy do kdy a co za 

to. Proto si nenechte jen tak utíkat čas a 

stravte ho smysluplně – například 

četbou. Čeho jiného než B-komplexu! A 

závěrečné slůvko maturantům: Šťastnou 

ruku při losování! 

Anna Martínková 

Redakce 

Anna Martínková, Daniela Kotvová, Pavel Šenkyřík, Jakub Třešňák, Tereza Kroužková a další 

nenápadní přispěvatelé… 
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VAVOT 
V pátek 18. 12. a pondělí 21. 12. se konal již 

tradiční turnaj v odbíjené. Střetli se zástupci 

jednotlivých tříd, klání byla napětí plná 

s dramatickými pauzami při výměnách. 

Všichni 

bojovali 

se ctí a jako 

lvi a všem 

také patří 

gratulace. 

Závěrečný 

exhibiční 

zápas s profesory si zahrálo družstvo 3. C. 

Gympl roku 
Stejně jako loni (a předloni) se náš GyBot 

stal opět Gymplem roku. Svědčí to nejen 

o dobrém vedení a přátelské atmosféře, ale 

také o věčně trvající lásce studentů, 

absolventů i jiných hlasujících k tomuto 

ústavu. Děkujeme a do příštího roku – 

vydržte zas! 

Mort 
Po několika letech se dramatický soubor 

MiniŠkorně opět vrací na prkna, co 

znamenají svět, s představením Mort jedná 

se o adaptaci 

na literárního 

díla Terryho 

Pratcheta. 

Nejúspěšnější 

představení, 

dokonalá 

atmosféra a 

výborní herci!  

Vysokoškolákům vstup povolen! 
Naše gymnázium bude i nadále fakultní 

školou PřF UK. Statut byl potvrzen 29. 9. 

2015, kdy jej ředitel Mgr. Stanislav Luňák 

převzal na slavnostním shromáždění z rukou 

děkana Přírodovědecké fakulty prof. RNDr. 

Bohuslava Gaše, Csc.  

GAIA 2016 za námi 
Opět proběhla mezinárodní spolupráce 

českých gymnázií Botičská a Arabská s 

mezinárodní školou AIS v Izraeli. Studenti 

poznali rozličné krásy obou zemí, dozvěděli 

se nesmírně zajímavé informace, seznámili se 

novými přáteli, či upevnili staré vztahy. 
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Legendární KNOC 

Se školním rokem proběhly také přípravy 

na první z Přednáškových nocí, noc 

Konferenční. Byl to 

první významný 

počin nového 

předsedy, resp. 

předsedkyně, Hanky 

Ondrkové ze 3.B. 

Jako vždy se 

vydařila, přednášky 

obsáhly spoustu 

témat a posluchači 

byli nadšení. Víme, 

že se můžeme těšit na další, lepší a kvalitnější 

Přednáškovou noc! 

Úsporná hala 

Jak si všichni ze sportující mládeže všiml, 

sportovní hala se rozsvítila novými LED 

světly. Svítidla byla nainstalována 9. 2. a od 

té doby nám budou prosvětlovat honbu za 

míčem a jiné sportovní aktivity. Buďme k nim 

opatrní a 

chraňme 

je jako 

vlastní!

Snowmeni 

pro Afriku 

Zatímco se ve 

škole vyučovalo, 

část studentů „šla 

za školu“ pro 

dobrou věc. První 

týden v lednu 

došlo k zázraku a 

mrzlo, až 

praštělo. Ve čtvrtek 7. 1. se tady honem 

uskutečnila akce Sněhuláci pro Afriku, kdy si 

studenti vyhráli a za 50 Kč/kus postavili 

kolem dvacítky sněhuláků. Za vybrané peníze 

se nakoupila jízdní kola pro malé Afričánky.  

Všem kreativcům děkujeme! 

GyBot harašící 
18. 2. 2016 byla uvedena na ČT24 povídka 

„Harašení“ v hlavní roli s Vojtou Kotkem z 

roku 2007. Celá se odehrává v naší škole a 

noví studenti změnu prostor školy možná ani 

nazaznamenají. Odkaz najdete na webových 

stránkách školy. Zodpovíte vyvolané otázky: 

Proč žáci odchází ze školy vlevo? Jak je 

možné, že se Vojta Kotek z učebny chemie 

dívá na atletický ovál? Lze vyskočit z okna 

toalet naproti kabinetu chemie? A u kterého 

stolu seděl Vojta Kotek? Koho bude zajímat 

správná odpověď, nechť zkusí štěstí u pana 

prof. Šímy, jenž mu potvrdí všechny správné 

a vyvrátí nesprávné teorie. 
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To NEJ ze Dne 

finanční 

gramotnosti 
„27. ledna se koná Den finanční 

gramotnosti.“ 

Tato věta zazněla z úst většiny profesorů 

týden předtím, než se akce uskutečnila. 

Studenti byli znudění a otrávení vidinou 

„promarněného“ dne, reagovali: „Už 

zase?!“ „Ne, proč...!“ -_- „Zabitý celý den...“ 

Podobné reakce se daly očekávat napříč 

celou školou vyjma studentů čtvrtého 

ročníku. Byť by to měl být den naplněný 

poučnými a zajímavými přednáškami, 

většinou to tak není. Buď je zajímavý lektor a 

nudné téma (v ekonomii a finančnictví se 

zábava čekat nedá), anebo lektor zkrátka 

neumí zaujmout. Přesto se občas najdou 

výjimky. 

A ta naše se našla tento rok – přednáška 

na téma „Můžeš podnikat“ prezentovaná 

Michalem Novákem, jenž je zapojen do 

stejnojmenného projektu. Ten má za cíl 

ukázat středoškolákům pohled na podnikání 

a seznámit je s příběhy úspěšných. 

Michal „Majkláč“ Novák, 36 let, 

obor: Hudba 
Studoval VŠE v Jindřichově Hradci a v 17 

letech si založil kapelu the.switch. Během 

školy si vydělával vypalováním hudby na CD a 

hrál. Stal se jakýmsi manažerem skupiny a 

měl kontakty na nejrůznější lidi z hudební 

branže. Protože ale „spousta kontaktů = 

bordel v papírech“, domluvil se s kamarádem 

a vytvořili webovou stránku, která 

obsahovala databázi všeho, co se týká české 

hudební scény. Ani se nenadáli a kapely se 

začaly samy přihlašovat, po měsíci jich bylo 

třeba 500 a počet stále stoupal. Nyní se jejich 

počet pohybuje kolem 30 000. Řeč je o 

webovce Bandzone.cz. Jeho zájmy v hudební 

branži se dál prohlubovaly a nyní pronajímá 

zkušebny a ve volném čase předává 

studentům podnikatelské know-how a 

především je producentem mnoha známých i 

méně známých skupin i individuálních 

interpretů, jmenovitě např. Sebastiana, 

Voxel, Charlie Stright atd. 

„Jediná přednáška, která mě za celý ty 

roky fakt zaujala.“ 

„Přednáška byla přespříliš subjektivní, což 

by samotné asi nevadilo, ale do očí mě bil i 

v různých verzích a příbězích skrytý product 

placement. Vrcholem všeho byla kniha od D. 

Trumpa, podle mého názoru jednoho z 

nejhorších politiků, co se týče názorů na 

světové problémy. Tím pan Novák pohřbil 

celou přednášku a zároveň i moji chuť o to se 

v několikrát zmíněné organizaci, kterou 

zastupoval, angažovat.“ 

„Sice mi některý ty příběhy a verze zněly 

jako pohádka, ale byla to pěkná přednáška.“ 

„Mně se líbilo, jakým způsobem pojal 

formu přednášení. I když sem tam padly 

sprostý slova, podle mě to neubralo na 

významu jeho vystupování. Hodně mě to 

pobavilo, dozvěděl jsem se pár nových věcí. 

Takže byla přínosná.“ 

Michal nám ještě zodpověděl 

pár otázek, takže jsme se o 

něm dozvěděli ještě něco víc! 

Michale, dozvěděli jsme se během 

přednášky něco i o tvém životě. Dokázal bys 

pár větami vystihnout, popsat sám sebe? 

Jeden můj dobrý přítel řekl, že mám 

mimořádné pozorovací schopnosti. Hrozně se 

mi to líbilo. Myslel tím, že mi prostě nic 

neunikne a kudykoliv procházím, s kýmkoliv se 

bavím nebo čemukoli přihlížím, jsem vždy 

velmi pozorný a doslova nasávám naprosté 

maximum. To má za následek, že si hodně 

dokážu věci spojovat a vyvozovat z nich 

poměrně funkční souvislosti a závěry, které mi 

poté pomáhají se dobře rozhodovat jak 
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v byznysu, tak v soukromém životě. Jsem také 

velký labužník a dokážu si užít skvělé jídlo, 

skvělou vůni, krásnou přírodní scenérii. No a 

taky jsem vášnivý kytarista, badmintonista a 

potápěč. 

Bylo řečeno hodně tvých doporučení 

„Věřte si.“ „Nebojte se.“ „Nepochybovat a 

věřit svým snům,“ a jiná. Co je tvou osobní 

mantrou, mottem? Máš něco takového? 

Víra je nade vše. Nic není problém, jen 
situace, která má vždy řešení. Vše, čemu jsme 
schopni od srdce 100% uvěřit, je reálné a 
pravděpodobně se stane. 

Pohybuješ se v hudební branži – kdybys 
měl vypíchnout písničku, kterou posloucháš 
při relaxaci, co bys vybral? 

Úžasné je třeba album od Björk – 
Homogenic. Hodně si také odpočinu u 
krásných balad od Sade. Z aktuálních věcí pak 
často poslouchám klasiku. Mám spotify, tak 
tam si třeba dám Liszta a poslouchám klidně 4 
hodiny random výběr jeho skladeb. Je 
fantasticky temný, ale zároveň hravý. 

Když jsem tě poslouchala, zněly mi tvé 
verze jako pohádky. A přitom jsem si 
uvědomila, že vlastně tím projektem se 
snažíte svým způsobem bojovat s předsudky 
ve společnosti, co se týče podnikání. Ale 
hlavně díky tomu nacházíte talenty, dá se 
říct. Ne každý má na to, aby byl nejlepší. Co 
myslíš? 

Máš naprostou pravdu, ne každý může být 
nejlepší. Ale naprosto každý může být šťastný 
a to je ten nejvyšší cíl. Ve chvíli, kdy nelpíš na 
tom být nejlepší a  řídíš se čistě intuicí, dojdeš 
k něčemu mnohem důležitějšímu a 
vznešenějšímu. Objevíš vlastní cestu ke štěstí. 
A může to být klidně práce prodavačky 
v supermarketu. 

Rozdal jsi knížky Donalda Trumpa, který 
je znám jako osobnost úplně netolerující 
některé sociální aspekty, např. se staví 
odmítavě uprchlíkům, velmi se vyhrazuje 
také vůči svým politickým oponentům a 
homosexuálům. Proč zrovna jeho kniha ti 
jako jedna z mála změnila život? 

Zrovna tyhle knížky jsem nevybíral já. Když 
mám možnost si vybrat vlastní dárky, mám s 
sebou vždy Dale Carneige – Jak získávat 
přátele a působit na lidi. Tu knihu jsem četl v 
patnácti a od té doby bylo vše jinak. Přestal 
jsem všem cpát své názory a začal poslouchat 
názory ostatních. Můj osobnostní růst se pak 
rapidně zrychlil. Ti, co mluvili, jsou dodnes 
tam, kde byli... Ti, co naslouchali, jsou 
mnohem mnohem dále. 

Líbilo se ti u nás? 

Ano, moc. Neříkám to všude, ale jste velmi 
výjimečná parta lidí. Držíte velmi spolu, 
přejete si navzájem a jste hodně na jedné vlně. 

Vzkázal bys nám něco na závěr? 

Obklopujte se lidmi, jejichž život vás 
inspiruje. Naslouchejte a učte se od lidí, na 
jejichž místě byste chtěli být a neztrácejte čas 
s těmi, kteří vám budou tvrdit, že něco nejde. 
Dost často uvidíte, že sami tito odrazovači nic 
moc nedokázali. Udělejte vlastní kariéru, 
vydělejte peníze a čas a pak se pro tyhle 
„rozmlouvače“ vraťte a pomozte jim dostat 
se na vaše místo. Tak jak jsem se o to pokusil já 
ve vaší třídě. :) 

Děkuji moc za přínosnou přednášku a 
doufám, že se možná naše cesty někdy v 
budoucnu zkříží 

„Také děkuji“ Bylo mi potěšením a velmi 
rád se na vaši školu znovu vrátím! 
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Rozhovor s prof. 

Michálkovou 
Dobrý den, paní profesorko. Začnu tím 

jediným, co o vás vím – že jste se vrátila z 

mateřské dovolené. Jaké to je, vrátit se z 

mateřské dovolené k nám, puberťákům? 

Je to úplně něco jiného. Byla jsem doma 

šest let a naše dvě holčičky mi dávaly (a stále 

dávají) pěkně zabrat. Svým způsobem si 

chodím do školy odpočinout, práce mě baví a 

hlavně si u ní zpívám. Nemusím hlídat, jestli 

někdo nespolkne kus tužky nebo na sebe 

nevylije horkou vodu. Především můžu mluvit 

normálně a nemusím šišlat. 

Změnil se nějakým způsobem kolektiv 

školy během Vaší nepřítomnosti? Zajímalo 

by mě, zda vidíte jinak své působení zde. 

Letos se sešlo spoustu studentů, kteří již 

mají hudební znalosti a umí hrát na spoustu 

nástrojů, takže je práce s nimi o to zajímavější. 

Co se týče profesorského sboru, musím říci, že 

kolektiv učitelů je na našem gymnáziu 

záviděníhodný. Kolegové jsou přátelští, 

vstřícní a srdeční, nechybí jim smysl pro humor 

a pochopení druhých. Jsem ráda, že se v 

tomto směru nezměnil. 

Co byste o sobě chtěla říci studentům, 

kteří Vás neznají? 

Kdo chce, ten mě zná… ne, teď vážně. Po 

gymnáziu jsem na konzervatoři Jaroslava 

Ježka vystudovala obor populární zpěv, poté 

obor hudební výchova – sbormistrovství na 

Pedagogické fakultě UK. Konzervatoř byla 

podmíněna vysokou, jinak by mě na ni rodiče 

nepustili. Ale chtěla jsem zpívat, a to se mi 

splnilo. Už při studiu jsem udělala konkurz do 

české verze muzikálu Hair (Vlasy), který se 

tehdy hrál na pražském Výstavišti v divadle 

Pyramida. To byla krásná životní zkušenost. 

Zároveň jsem začala vést na ZUŠ v Praze 2 svůj 

první dětský sbor. Pak přišlo Divertimento, 

které založila moje maminka, paní profesorka 

Jaroslava Halamová. Tuším, že to bude už 25 

let. Na práci se sborem se mi líbí, že mohu 

předat dál své pěvecké zkušenosti a pak také 

krásný vícehlasý zvuk, kterého nemůže 

jednotlivec nikdy docílit. Co se týče rodiny, 

jsem vdaná a mám dvě děti 

Zároveň a kromě toho, že jste nastoupila 

zpět na post profesora hudební výchovy po 

panu prof. Klímovi, jste také převzala jeho 

funkci - jste nyní sbormistryně Divertimenta. 

Plánujete nějaké účasti na soutěžích? 

Tento rok rozhodně ne, současný sbor ještě 

není sezpívaný ani připravený a především 

nemá sestavený repertoár. Zatím ovšem 

připravujeme a secvičujeme závěrečný 

koncert. Do budoucna ale se soutěžemi 

počítám. 

Mohla byste nám říci o zpívání na 

schodech a nejen o něm? Na co dalšího se 

můžeme těšit? 

Na schodech probíhají většinou tradiční 

vánoční koncerty, letos tomu nebylo jinak. Na 

konci roku ovšem plánujeme další vystoupení, 
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tentokrát ale využijeme jiné prostory, možná 

nějaké divadlo. 

Vzpomínáte si na nějakou vtipnou 

příhodu z koncertů? 

Napadá mě jedna taková trochu veselá 

příhoda… Když byl Galakoncert k 45. výročí 

založení gymnázia, tak byl beznadějně už 

dávno dopředu vyprodaný. Nebylo tak možné 

se na vystoupení dostat. 

Tři „koncertuchtiví“ studenti však neváhali 

nastoupit na pódium společně se sborem, 

který měl tehdy cca 80 

studentů v domnění, 

že se ztratí v davu. 

Nicméně oko 

sbormistra bylo nekompromisní a studenty 

jsme z pódia vyprovodili. Paradoxně pak do 

sboru začali chodit. 

Usměrňovat bandu studentů ve škole a k 

tomu malé děti doma rozhodně není 

jednoduché, jak tedy relaxujete? Máte 

nějaké koníčky? 

Ráda chodím cvičit zumbu, to je pro mě 

hudebně-pohybový relax. Odpočívám i na 

chalupě a ráda si poslechnu zajímavou hudbu. 

Co Vás vlastně vedlo k tomu, že jste se 

začala zabývat hudbou? Měla jste vzor ve 

své mamince, paní prof. Halamové, která 

zde také učila? 

Určitě, maminka byla a je velký vzor. Já ani 

sestra jsme ani nechtěly studovat nic jiného, 

protože nám bylo jasné, že bychom stejně 

vždycky skončily u hudby. 

Bydlíte v Praze, nebo dojíždíte z okolí? 

Bydlím na Kladně, což je kousek za Prahou. 

A na závěr: co byste ráda vzkázala 

studentům? 

Kde je málo úsměvu, tam je málo úspěchu. 

A nezapomeňte si občas zazpívat. 

Děkuji za rozhovor. 

Jakub Třešňák 

 

Vynálezce větší než Edison 
Ve věku 96 let zemřel Artur Fischer, 

Němec, který má na svém kontě přesně 1136 

patentů, víc než Thomas Edison. Kromě 

nejznámějšího z nich – hmoždinky, také 

vylepšil blesk u fotoaparátu, který zvládl 

synchronizovat se závěrkou. Tento vynález 

se stal jeho prvním 

patentem. 

Artur Fischer 

se narodil ve 

Waldachtalu 31. 

prosince 1919 a 

vyučil se zámečníkem. Stal se členem 

Hitlerjugendu a chtěl vstoupit do německého 

letectva. Jako pilota jej ale nevzali, a tak 

sloužil v Luftwaffe jako mechanik. Nakonec 

byl zajat Angličany. Druhou světovou válku 

hodnotí jako hroznou dobu, kdy se člověk 

musel podvolit chodu společnosti, aby jej to 

nespláchlo. 

Roku 1948 založil úspěšnou společnost 

Fischer Group, která má v současnosti 42 

mezinárodních poboček. 

Jedním z jeho posledních vynálezů je 

zajímavý nástroj umožňující lehké odříznutí 

hořejšku uvařeného vajíčka. Rozhodl se jej 

sestrojit v reakci na stížnost majitele hotelu, 

že hosté při snídání vajíček nadělají vždy 

nepořádek. Zaujetí podobnými maličkostmi 

mohou pomoci pochopit jeho slova z roku 

2007: 

„Zajímá mě každý problém, pro který 

mohu vymyslet řešení.“ 

  

Zdroj: fisher.de 
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Mladí umělci na 

naší škole 
 − rozhovor s Jiřím Lukešem a 

Dmitrym Kovalenkem ohledně 

jejich výstavy v učebně 57 

Pokud vás zajímá umění, nebo se třeba 

jen rádi kocháte krásou obrazů, nemohli jste 

si nevšimnout výstavy našich dvou spolužáků 

Dmitryho Kovalenka a Jiřího Lukeše v učebně 

57. Tato akce se konala pod záštitou paní 

profesorky Petry Leibl. Vernisáž proběhla 25. 

1. 2016 ve 13:30 a výtvory zde visely až do 7. 

2. 2016. Rozhovory s nimi si pro vás připravili 

Martin Vacek a Kateřina Vejvalková z 3. B. 

Dechberoucí barvy Dmitryho 

Kovalenka 

Jako první položím otázku, která naše 

čtenáře zajímá možná nejvíce. Jak ses k 

malování dostal? 

Už jako malý jsem vykazoval malířské 

schopnosti. Když mi bylo pět, rodiče mě 

zapsali na 

uměleckou školu, 

kde jsem 

navštěvoval pár 

kroužků jako 

např. hraní 

na klavír, tanec a 

malířství. Kromě 

malování mě nic 

jiného nezaujalo, a 

tak jsem začal 

rozvíjet svůj 

talent. 

Teď je ti 19, takže už to bude 14 let, co jsi 

poprvé začal malovat, myslíš si, že tomuto 

koníčku věnuješ veškerý svůj čas? 

Svoji „uměleckou kariéru“ mohu rozdělit 

na dvě období – před a po migraci do ČR v 

roce 2007. V Rusku jsem maloval aktivněji než 

tady a to díky umělecké škole. V Čechách jsem 

sice uměleckou školu také navštěvoval, ale 

kvůli nedostatku času a kvůli studiu jsem byl 

nucen ji opustit. 

Už to budou více než tři roky, co jsem byl 

posledně na hodině malování. Přesto se v 

téhle umělecké branži držím dál, a když najdu 

chvíli času a chuť, maluji doma. 

Co maluješ nejraději? Které zkušenosti z 

umělecké školy tě posunuly dál? 

Nejraději maluju graffiti a street art. Dřív, 

než jsem objevil kouzlo pouličního umění, jsem 

maloval portréty lidí a krajiny přírodních a 

městských motivů. Na české umělecké škole 

jsem se naučil malovat lidi a jejich tváře a to, 

jak můžou zdánlivě působit. 

Malovat krajiny mě částečně naučil můj 

otec, za což jsem mu vděčný, neboť dnes se 

nejvíce věnuji právě malbě krajin. 

No a mojí vrcholovou „disciplínou“ si 

myslím, že je graffiti. V hodně aspektech se 

graffiti liší od mých předchozích uměleckých 

zájmů a to nejen technikou, ale i rozměry a 

vlastní filozofií tohoto směru. 

Máš nějaký 

vzor v okruhu 

malířů? 

Svůj vzor, ke 

kterému bych 

vzhlížel, nemám. 

Mám to tak, že 

spíše přihlížím ke 

tvorbě více lidí. 

Ale kdybych si 

opravdu měl 

zvolit někoho za 

svůj vzor, byl by 

to jistě můj profesor na umělecké škole, který 

mě toho hodně naučil a otevřel mi dveře do 

světa umění. 
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Tvé obrazy působí velmi fantaskně a to 

hlavně díky neobvyklým barvám, kde hledáš 

inspiraci? 

Jen tak najít nápad je těžké. Podle mě musí 

inspirace vycházet z nitra osobnosti, 

přinejmenším je tomu tak u mě a děje se tomu 

tak, když zkouším nové věci. Díky tomu 

dokážu nahlížet na věc z více úhlů a ty pak 

přizpůsobím vlastnímu stylu. Aby to 

fungovalo, musím mít samozřejmě nějakou tu 

fantazií, bez ní by to nešlo. Myslím si, že v tom 

je klíč k „nalezení“ inspirace. 

Ve škole visí pouze část tvých výtvorů. 

Jakou techniku používáš u těch ostatních a 

jakou máš 

nejraději? 

Záleží na tom, 

co právě chci 

malovat. U 

portrétů mám 

nejraději 

techniku malby 

temperou s 

abstraktní a 

divokou 

barevností, 

především na 

větší formát. U 

krajin je to 

trošku komplikovanější, protože na tomhle 

„písečku“ zkouším všechno možné. Kombinuji 

grafiku s malbou, zaměřuji se na detailní 

zpracování samotné krajiny, kterou pak 

obohacuji o abstraktní prvky. Nebo zase 

abstrakci úplně vynechávám a zachycuji 

krajinu pouze v její přirozené kráse. 

No a v poslední řadě samozřejmě graffiti, 

tady se technika provedení hodně liší od výše 

zmíněných. Je to dané tím, že štětec, tužku a 

papír nahrazují spreje, válečky a zdi. Tuhle 

techniku mám nejraději, přestože je 

nejsložitější. 

Malovat portréty a krajiny jsem se již naučil 

a je toho málo, co bych mohl ještě objevovat. 

Ale u graffiti je to jiné, s každým dalším dílem 

se naučím něco nového a je tu největší prostor 

pro inspiraci a pokaždé mohu zkoušet nové 

styly a to mě na tom baví. 

Jak dlouho ti trvá, než obraz namaluješ? 

Dáváš si načas? 

Je to stejné jako u techniky, zaleží na tom, 

co maluji. Namalovat portrét mi trvá dvě až tři 

hodiny, zato namalovat krajinu trvá déle, 

protože kladu větší důraz na detailnost. 

Samozřejmě je to dost variabilní, pochopitelně 

čím je krajina větší, tím déle obraz maluji. V 

průměru je to tak pět až sedm hodin. 

Když jsem ještě chodil na uměleckou školu, 

maloval jsem takzvané „pohybovky“. Účelem 

je zachytit nějaký pohyb těla. Na to je čas 

vymezen do 

deseti minut, 

protože model 

obyčejně není 

schopen vydržet 

v určitém postoji 

nebo pozici příliš 

dlouho. 

Prodal jsi 

někdy svůj 

obraz? 

Prodal jsem 

více než jeden 

obraz! Jednalo 

se o repliky obrazů nebo malby podle fotek. 

Někdo chtěl mít v obýváku obraz své rodné 

vesnice, někdo zase svůj portrét. Ale to je už 

minulost, své obrazy jsem dlouho nikomu 

neprodal. Nemám totiž kontakty na zájemce. 

Přemýšlel jsi někdy o kariéře umělce jako 

tvé obživě? 

Živit se tímto způsobem by bylo opravdu 

skvělé. Uvažoval jsem o tom a dospěl jsem k 

závěru, že bych měl větší šance jinde.  Nejsem 

si jistý, jak bych se tímto způsobem dokázal 

uživit. Chci se především zabývat něčím 

přínosnějším než malováním.  Ale možnost, že 

by umění mohlo být mojí obživou, nezavrhuji, 

protože tato umělecká schopnost má 

rozhodně potenciál. 
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Položím ti poslední otázku. Myslíš si, že je 

důležitější píle, nebo talent? 

Talent je základní faktor, bez kterého by to 

nešlo. Je to jako motor vozidla, bez kterého by 

umělec nikdy nikam nedojel. A inspirace je 

potom obdobou paliva potřebného k jízdě. 

Jenom talent samozřejmě nestačí k tomu být 

úspěšný. Úspěch je o letech dřiny a 

sebezdokonalování a hlavně o bohaté praxi. 

Bez praxe není možnost poznat inspiraci, 

vylepšit techniku a styl. A bez inspirace a stylu 

pozbývá umění smyslu a cesta k úspěchu je 

marná. Mít talent nezaručuje jistý úspěch. 

Člověk ho musí rozvíjet, jak jen to jde, a je 

obrovskou škodou, pokud tento potenciál 

nenajde byť sebemenšího uplatnění. 

Expresivní kresby Jiřího 

Lukeše 

Nejdříve bych se zeptala na některé 

okolnosti vzniku výstavy. Na škole se 

proslýchalo, že umíte dobře malovat. Od 

koho ale prvně vzešel nápad, abyste s 

Dmitrym udělali výstavu? 

Nápad na zrealizování této výstavy přišel 

od paní prof. Petry Leibl. Tato myšlenka 

vznikla na počátku tohoto školního roku. 

Kdo vám ji pomohl zrealizovat? 

Paní prof. Leibl byla nejen iniciátorkou, ale i 

hlavní organizátorkou celé výstavy Nadále 

nemohu opomenout vedení školy, které celou 

výstavu umožnilo zrealizovat. 

Je to vaše první společná výstava? 

Nevím, zdali se dá počítat jedna výstava v 

průběhu prvního ročníku, kterou paní prof. 

Kulhánková organizovala dole v suterénu 

školy, na níž jsme se společně také podíleli. To 

byla naše jediná dosavadní spolupráce. 

Jak dlouho trvala příprava? 

Jak jsem již zmiňoval, tak se o této výstavě 

začalo mluvit již někdy na začátku školního 

roku, avšak samotná realizace netrvala nijak 

dlouho. Přinesli jsme si naše výtvarné práce a 

během jednoho odpoledne jsme celou výstavu 

nainstalovali. 

Kolik výstav už máš za sebou? 

V rámci ZUŠ Stodůlky jsem se již účastnil 

přibližně deseti výstav na radnici Prahy 13. 

Tyto výstavy se konají každý rok na jaře a 

vystavují se práce napříč všemi stupni ZUŠ. 

Takže bych těmto výstavám nepřikládal nijak 

velikou váhu. Následně během soutěže „To je 

hlína“ v roce 2012 byl jeden můj obraz 

vystaven v Sovových mlýnech. Dále pak v roce 

2011, 2012 a 2014 byly mé obrazy vystaveny v 

rámci výtvarné soutěže mezinárodního 

festivalu Mene Tekel v Karolinu. 

Od kdy se věnuješ umění? 

Na ZUŠ chodím od první třídy základní 

školy. Tužku jsem pochopitelně v rukou držel i 

dříve, ale od kdy se tomu dá říkat umění, 

nevím. Netuším, kdy nastal přelom, a moje 

tvorba začala být na úrovni. 

Tvé obrazy jsou velmi kreativní. Kde 

bereš inspiraci? 

Pro mě je inspirací z části hudba a následné 

vrstvení a rozvíjení asociací. Většinou mám ale 

spíše potřebu se nějak vyjádřit či spíše jen 

vymezit vůči nějakému podnětu z okolí. 

Nejsou to přímé reakce, spíš takové osobní 

asociace a výpady proti vnějšímu světu. 

Jakou techniku převážně užíváš? 

Moje tvorba je většinou kresba fixem, tedy 

kromě jedné kolorované kresby. Ale nyní 

začínám přemýšlet nad tím, že by už byl dobrý 

nápad zkusit i jiné způsoby. 
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Proč na tvých obrazech nejsou žádné 

barvy? 

V minulosti to bylo mojí zabedněností. 

Považoval jsem barvy za zbytečné a myslel 

jsem si, že ke všemu stačí černobílé 

zpracování. To zapříčinilo, že jsem je dlouhou 

dobu odmítal využívat, a tak mám nyní trochu 

deficit, co se týče jejich používání v praxi.        

V současnosti už je začínám používat, ale 

zatím jen při zachycování zátiší, popřípadě 

ke studijním záležitostem. 

Jak vidíš svou uměleckou budoucnost? 

Byl bych velice rád, kdybych se dostal 

na UMPRUM (VŠUP) na obor ilustrace, ale moc 

veliké naděje si nedávám. Lidé, kteří chodí 

na střední umělecké školy, mají za sebou 

mnohem více praxe, a proto jsou jejich šance 

mnohem větší. K tomu se hodlám připravovat 

na PřF UK, takže na umění nebude tolik času. 

Rád bych se v budoucnu věnoval komiksovým 

sborníkům, které u nás vycházejí. Zatím pouze 

dva, a to BubbleGun a Vějíř. 

Plánujete s Dmitrym nějakou další 
společnou výstavu? 

Zatím ne, avšak naskytne-li se nějaká 
příležitost, jistě bych se jí ujal. Dobře se s ním 
spolupracuje. 

Neuvažuješ o své vlastní výstavě? 

Zatím to není jisté, ale koncem března bych 
mohl mít výstavu v galerii Suterén v Ústí nad 
Labem. 

Děkujeme za rozhovor.  

Kateřina Vejvalková a Martin Vacek 

  

Oběma Vám, kluci, děkujeme za 

rozhovory a doufáme, že se na naší 

škole najde více takových 

kreativců. A kdo ví, třeba Vaše 

obrazy někoho inspirují ve vlastní 

tvorbě. :-) 
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Pro sportovní rubriku jsme připravili pár 

článků o sportovcích z naší školy. Panuje 

názor, že zde se učí jen samí „intoši“ - já 

tvrdím, že jsme multifunkční! :D 

Jako prvního bych vám chtěla představit 

Josefa Vodičku. Pepa je teď v prvním ročníku 

a na chodbách vás může zaujmout jako 

osvalený černovlasý kluk. 

Josef Vodička: 

Je mi 15 let a snažím se vždy sníst co 

nejvíce masa. Co se sportu týče, a kvůli tomu 

sis mě vybrala, hraju už 5 let rugby za Tatru 

Smíchov. Baví mě to hlavně kvůli tomu, že je 

to kontaktní sport, ve kterém jde hodně o 

spolupráci a týmovou souhru. Jak bylo teď o 

podzimkách mistrovství světa v rugby, tak 

jsem jej samozřejmě sledoval. Původně jsem 

fandil Fiji, protože se mi začala hrozně líbit 

jejich hra, ale bohužel nepostoupili ze 

skupiny 7… Na Botičskou jsem se přihlásil, 

protože mě škola zaujala zaměřením na 

biologii. Snažím se stíhat všechno – tréninky i 

školu, ale občas je to těžké. Těžké je to i proto, 

že k tomu ještě hraju na bicí.  Přesto mě to 

neuvěřitelně baví a nechci ani s jedním 

přestat. Momentálně jsem docela nadšený, 

protože se mi teď hodně dařilo a byl jsem 

nominován do české juniorské reprezentace v 

rugby. Pokud to klapne, budu tam! 

Tak mi držte palce! :-) 

Josef Vodička     

 

Posilka nově bez 

stereotypů! 

Nebaví vás nudně se potit v posilovně? 

Nebaví vás připadat si blbě, když z 

posilovacích cviků nic neumíte? Pak jsou tu 

nové možnosti. Právě pro tebe!  

 

Piloxing 

Piloxing je cvičení, které spojuje tři 

zdánlivě nespojitelné sporty – tanec, pilates 

a box. Tato kombinace okouzlila již spoustu 

holek a od 2011 popularita cvičení strmě 

stoupá. Sport vzniknul v Kalifornii, kde si ho 

vymyslela švédská sportovkyně Viveca 

Jensenová a udělala z něj novinku narušující 

stereotyp. Zatímco pilates zvyšuje pevnost a 

pružnost svalů bez nárůstu jejich objemy a 

většinou při cvičení neklesá váha, při boxu 

musí být tělo absolutně zpevněné, uplatňují 

se přesné a pevné údery a nohy jsou 

neustále v pohybu. 

Jedná se o současný aerobní a silový 

trénink na pořádnou bombovou hudbu. 

Měla jsem možnost si tento sport 

vyzkoušet a nesmírně jsem si to užila, 

pomalé jogínské pohyby postupně střídají 

rychlé údery a jako doplněk se používají 

půlkilové zátěže v rukavicích 

Cena za hodinu se většinou pohybuje 

kolem 80-90,-, a věřte, že pokud se 

rozhodnete to zkusit, pořádně se zapotíte!  

Port de bras 
Naopak Port de bras rozhodně není žádné 

poskakování. Je to spojení elegantního tance 

a posilování, vychází z klasického tance a 

baletu. 

Tento specifický tanec vymyslel ruský 

choreograf Vladimir Snezhik společně 

se španělským fitness trenérem Juliem 

Diefuezem Papim v Rusku roku 2006. 
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Pokud se chcete uvolnit a protáhnout a 

nenudit se u pilates a jógy, pak je tento sport 

pro vás. Správný postoj je základem všech 

cviků a při posilování se klade důraz na 

břicho. 

Součástí je relaxace a nálada, kterou 

navozuje hudba. 

Vyzkoušela jsem si i toto cvičení – pokud 

máte radši rychlé účelné pohyby, nejspíš vás 

toto cvičení nezaujme. Přesto stojí za to si jej 

aspoň vyzkoušet. 

Cena se pohybuje kolem 70-80,- za 

hodinu.  

Kdo má zájem, doporučuji pro představu 

videa na Youtube. 

Charitativní běh 

pomáhá 
Situace goril v tropických deštných lesích 

střední Afriky je vážná a některé druhy již 

stojí na samém okraji vyhubení. 

Gorila nížinná 
(Gorilla gorilla gorilla) 

Domovem těchto nádherných opic jsou 

tropické deštné lesy střední Afriky. Těžba 

dřeva bohužel způsobila, že se oblasti staly 

přístupné nejen strojům svážející vytěžené 

dřevo, ale i lovcům a pytlákům. Gorily tak 

přicházejí nejen o přirozené prostředí k 

životu, ale navíc jsou loveny na maso, anebo 

hynou v pastech určených jiné zvěři. 

Nedávno jejich řady prořídly i kvůli epidemii 

Eboly - krvácivé horečky smrtelné i pro 

člověka… 

Odhady současného počtu goril nížinných 

v přírodě se pohybují v rozpětí 150 000 až 

200 000 jedinců. Během posledních dvaceti 

až pětadvaceti let se snížily o 60% a v 

několika desetiletích, nebo dokonce dříve, 

jim hrozí vyhynutí! 

Co pomůže? 
Podpora ohleduplné těžby dřeva a 

nalezení jiných zdrojů obživy pro venkovany, 

ale také vzdělávání a informování o této 

problematice. Proto Agentura Hera s.r.o ve 

spolupráci se Zoo Praha každoročně věnuje 

výtěžek z Běhů pro gorily na charitativní 

činnosti – mj. vybavení strážců biosférické 

rezervace Dja v Kamerunu, podporu 

záchranné stanice Limbe Wildlife Centre 

(péče o gorilí sirotky a vzdělávání místních 

děti), realizaci projektu Toulavý autobus, 

který sváží děti do záchranných stanic, kde 

absolvují vzdělávací program a setkají se s 

gorilou jinak než na talíři. 

Zajímavosti o gorilách nížinných 

Gorily v přírodě 
Gorily jsou nám blízce příbuzné a jejich 

rodinný život se velice podobá životu našich 

předků. Žijí ve skupinách složených z 

jednoho dominantního stříbrohřbetého 

samce a většinou tří až čtyř samic s mláďaty. 

Samci gorily nížinné mohou vážit i dvě stě 

kilogramů, samice jsou podstatně menší, 

mívají hmotnost okolo sedmdesáti 

kilogramů. 

Gorily se živí rostlinnou potravou; ze 

živočichů doplňují v přírodě jejich jídelníček 

jen v nepatrné míře mravenci a termiti. 

Skupina ujde při sběru potravy za den 500 až 

3 000 metrů. 

Na rozdíl od goril horských či goril 

východních je mnohem obtížnější gorily 

nížinné v přírodě „habituovat“ (přivyknout 

na přítomnost člověka). Podařilo se to např. 
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v Dzanga Sangha ve Středoafrické republice 

u skupiny vedené samcem Makumbou. Díky 

vědeckému pozorování této skupiny víme o 

gorilách nížinných podstatně více. 

Gorily jsou mimořádně inteligentní – i v 

přírodě bylo pozorováno, že užívají nástroje. 

Ale společné s námi mají ještě jedno – 

emoce. Gesta a grimasy jsou si podobné u 

goril i lidí. Gorilí mláďata, stejně jako děti, 

vysunují jazyk, když se na něco usilovně 

soustředí. Dospělé gorily tisknou rty, když 

jsou nervózní, anebo naopak nasazují hravý 

výraz obličeje s doširoka otevřenýma očima, 

když jsou uvolněné. 

Domovem goril jsou tropické deštné lesy - 

snad nejúžasnější prostředí naší planety. 

Ničení deštných lesů 
Přestože lze tropické 

pralesy využívat uvážlivě a 

ohleduplně, jsou káceny a 

alarmující rychlostí zanikají. 

S nimi zaniká nejen 

prostředí goril nížinných, 

ale celý jedinečný 

ekosystém, vyznačujíc se 

vysokou biologickou 

rozmanitostí, váže 

ohromné množství CO2 a 

má nezastupitelnou úlohu 

jako rezervoár vody. 

Pytláctví 
Ve střední Africe je každý rok snědeno 

tisíce goril. Někteří Afričané dodnes věří, že 

jim gorilí maso dodá sílu, rozhodnost a 

mužnost. Těžba navíc způsobuje, že se 

oblasti stávají přístupnými nejen strojům, ale 

i lovcům a pytlákům. Obecně bushmeat 

(maso divokých zvířat) je ve střední Africe 

žádaný - a poptávka vede k pytláctví a 

černému trhu. 

Ochrana goril 
Vyhlášené svou prací jsou ochránci 

přírody neboli „ecoguards“, kteří původně 

vznikly jako nevládní organizace. Vedou boj 

proti pytlákům a současně vzdělávájí a 

poučují. Například v Djoumu, kde kuře není 

maso a prodavačky vaří v hrncích dikobrazy, 

chocholatky a opice, bývá hranice mezi 

lovem pro obživu a pytláctvím často velmi 

relativní. 

Čtyři jednotky strážců chrání biosférickou 

rezervaci Dja v Kamerunu. Hlídkují na 

silnicích i v tropickém deštném lese. Celkem 

šedesát mužů má zajistit ochranu rezervace 

rozkládající se ploše přes půl milionu 

hektarů. Zoo Praha s těmito strážci 

dlouhodobě spolupracuje a také díky Běhu 

pro gorily jejich činnost aktivně podporuje. 

Záchranné stanice 
Kvůli obchodu s mláďaty jsou často zabity 

i celé gorilí rodiny. Sirotci se 

dostávají do záchranných 

stanic. Jednou z takových 

stanic je Limbe Wildlife 

Centre na západě 

Kamerunu. Význam této 

stanice však nespočívá jen v 

záchraně mláďat, ale i v 

osvětové a vzdělávací 

činnosti.   

Další ročník Běhu se 

uskutečnil letos – ale pod 

názvem Běh pro Zoo. 

Poběžte s námi příští rok! 

Anna Martínková 

zdroj: Behprogorily.cz
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Bicí Vendy 

Radová 
Tak zatímco pro Josefa Vodičku při 

výběru rugby versus bicí je hlavním zájmem 

rugby, pro Vendulu Radovou, nebo-li Vendy, 

je hlavním bicí. Zde se nám sama představila: 

„K bicím jsem se dostala, když mi bylo 

devět. Mamka hraje na tubu a hudba pro ni 

hodně znamená, takže jsme se tomu s 

bráchou prostě nemohli vyhnout. Brácha si 

vybral trumpetu a já 

bubny.  

Hraju na 

elektronickou soupravu 

od Yamahy. Vtipné a 

zajímavé je, že model 

soupravy, ani můj 

zvukový modul, se už 

neprodává. :-D I po 

sedmi letech pořád 

hrají, takže si nemůžu 

stěžovat. Velkou 

nevýhodou je, že se na 

elektronických bicích 

nedá pořádně naučit 

dynamika a přesnost 

úderů... Slova: "Musím 

si koupit nový paličky!" 

u mě rozhodně 

neuslyšíte, protože jich 

tu mámin bývalý přítel 

po sobě nechal spoustu. Asi dvanáct párů. 

Takže tu mám paličky prapodivných tvarů z 

různých materiálů od všemožných i 

nemožných značek. U paliček je důležité, aby 

se danému hráči dobře držely. Mně například 

vyhovuje velikost 5A a 5B. Občas to střídám 

podle toho, co mi přijde pod ruku. Některé 

paličky mají i nylonovou hlavičku, ale ty jsem 

zatím nezkoušela. A pak jsou tu i další druhy 

paliček, jako třeba špejle, nebo metličky. 

Tolik k vybavení. :D 

Nejvíc mě za poslední rok ovlivnily dvě 

události. Dechové dílny a setkání s mým 

hudebním vzorem Milošem Meierem.  

Dechové dílny jsou velký kurz žesťů, 

bicích a piana. Loni jsem se tam naučila 

spoustu nových věcí, dozvěděla se o 

technikách úderů a zahrála si v provizorní 

kapele. Jezdíme tam s mamkou a bráchou 

každý rok. 

Miloš Meier je jeden z nejlepších bubeníků 

v České Republice. Potkala jsem se s ním na 

generálce na velekoncert Daniela Landy. Pro 

mě to byl neuvěřitelný zážitek, protože jsem 

tohohle maníka obdivovala už dlouho 

předtím a vidět ho 

naživo bylo pro mě jako 

mít druhý Vánoce! 

Začala jsem víc cvičit a 

můj styl tak trochu 

zdivočel a podobá se 

tomu jeho.  

Snažím se cvičit 

alespoň hodinu nebo 

dvě denně, ale špatně 

se mi to kloubí se 

školou. Když mám 

volno, tak někdy hraju i 

čtyři hodiny a déle. Bicí 

jsou super nástroj a já 

bych se bez něj dneska 

už asi neobešla.“ 

A já jen pro úplnost 

doplním, že je Vendy 

tmavá hnědovláska a 

neuvěřitelně sympatická holka, kterou jste 

každý již někdy potkal na chodbě (povlává 

po chodbách v bílém plášti), je jí 16 let a 

najdete ji ve třídě 2. A. :-) 

Vendy, díky moc! 

Vendula Radová 
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SOČ 
Marie Bostlová, studentka 3. B , rozhodla 

se zúčastnit školního kola SOČ v kategorii 

Biologie, které vyhrála. Proto jsme ji požádali 

o krátkou anotaci své práce a zde vám ji 

přinášíme: 

V mé středoškolské odborné práci jsem se 

zabývala problematikou skladištních škůdců, 

kteří způsobují velké škody na skladovaných 

komoditách a jiných produktech. Je důležité 

proti škůdcům bojovat. Pokud komodita 

ještě není napadena, používají se preventivní 

opatření, která se snaží snižovat rizika 

výskytu škůdců. Tato preventivní opatření by 

se měla provádět již od 

sklizně, následně při 

přepravě a skladování 

komodit. Proto by se 

prevence neměla 

podceňovat. Jestliže 

přesto dojde 

k napadení, musí se 

začít proti škůdcům 

bojovat dříve, než dojde 

k jejich rozšíření. 

Rozlišujeme tři druhy 

bojů: fyzikální, chemický 

a mechanický. Jedním  

ze způsobů ochrany 

komodit před 

napadením skladištními 

škůdci je, že se mohou použít obalové 

materiály, kterými jsem se v této práci 

zabývala. 

K testování jsem použila dva typy testů 

zkoumajících odolnost obalových materiálů 

před skladištními škůdci – penetrační test 

a invazní test. Penetračním testem se 

zkoumá odolnost deseti nejčastěji 

používaných obalů vůči škůdcům, kteří jsou 

schopni aktivně porušit obal prokousáním 

(tzv. „prokousávačům“). V tomto testu se 

používá aparatura, ve které je umístěn 

testovaný vzorek obalu, na němž se sleduje 

odolnost proti prokousání a následné 

napadení komodity škůdcem. Druhý typ 

testu – invazní test – zkoumá odolnost deseti 

nejčastěji používaných obalových materiálů 

před napadením skladištních škůdců. 

V tomto testu jsme pozorovali dva typy 

poškození. Buď byl obal prokousán, nebo 

škůdce rozlepil sváry balíčku (tzv. 

„pronikač“). 

Cílem této práce bylo porovnat odolnost 

deseti druhů obalových materiálů nové 

generace před pronikáním skladištních 

škůdců. Zároveň stanovení rozdílů výsledků 

penetračního a invazního testu. Zjistili jsme, 

jaký vliv má potisk fólií na schopnost škůdců 

poškodit obal.  V této studii jsem srovnávala 

tři zástupce „prokousávačů“: korovník obilní 

(Rhyzopertha dominica), pilous černý 

(Sitophilus granarius), 

zavíječ paprikový 

(plodia interpunctella) 

a jednoho zástupce 

„pronikače“: lesák 

skladištní (Oryzaephilus 

surinamensis). Zjistila 

jsem, který ze škůdců je 

nejinvazivnější 

vzhledem k počtu 

poškozených obalových 

materiálů. 

Díky SOČ jsem měla 

možnost poznat, jak 

chodí práce ve 

výzkumném ústavu, 

získala jsem brigádu, 

která mě moc baví, a pomohlo mi to 

s rozhodováním se na jakou vysokou školu. 

Také jsem se dozvěděla mnoho zajímavých 

informací, poznala nové lidi (mimo jiné i 

z přírodovědecké fakulty) a díky SOČce už 

nemusím řešit BOČku, takže bych to všem 

doporučovala. Je to sice časově dost 

náročné, ale pokud máte téma, které vás 

zajímá, tak je to „hračka.“ 

Díky, Maruško, a hodně štěstí v dalším 

kole! 

Anna Martínková
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My chceme sváču 
Otevřený dopis 

středoškoláků ministryni 

Ministerstvo školství chce od září zakázat 

prodej většiny potravin na školách. Z 

automatů a bufetů zmizí 80 % sortimentu, 

např. Bebe sušenky, džus nebo káva. 

Nechceš, aby ti na škole zrušili bufet, ale 

chceš se stravovat zdravěji? Podepiš dopis 

ministryni. 

Česká středoškolská unie volá do útoku 

všechny, co jim záleží na svačině. Co všechno 

by zmizelo? 

„Kromě potravin s vysokým obsahem 

cukru má zmizet i cokoliv obsahující kofein 

nebo umělá sladidla. Omezený je i obsah 

tuku a soli, například z obložených baget by 

tak měla zmizet hořčice, kečup i majonéza. 

Zakázané budou i výrobky obsahující trans 

mastné kyseliny. V praxi to pak bude vypadat 

tak, že z automatů a bufetů zmizí mimo jiné i 

cereální sušenky, müsli tyčinky nebo většina 

ochucených jogurtů a mléčných nápojů. 

Konkrétně by zákaz ale odstranil podle 

vyhlášky například i cornflakes, rýžové 

chlebíčky s čokoládovou polevou, Pribináček, 

nízkotučné jahodové kefírové mléko, 

croissanty 7Days, slazené ovocné 

přesnídávky, solené ořechy, ochucené 

minerální vody (Mattoni..), slané tyčinky, 

některé krekry a pekárenské výrobky nebo 

žvýkačky, dokonce i bez cukru.“ 

A proč s návrhem nesouhlasí? 
Předseda ČSU, Štěpán Kment, říká: 

„Důležitou obavou středoškoláků je, že 
přísnost vyhlášky omezí prodej ve školních 
bufetech a automatech natolik, že to povede 
k jejich zavření. 
To ostatně předznamenávají i jejich 
provozovatelé nebo řada bufetářů. Žáci jsou 
zvyklí kupovat si svačinu během přestávek ve 
škole a ministerstvo by jim následkem 
vyhlášky tuto možnost zrušilo. Sami však 
chceme přijít s řešením a být konstruktivní 

opozicí, proto navrhujeme pozitivní cestu 
zvýhodnění zdravých potravin a nápojů. 
Nejsme proti zdravému stravování, to v 
žádném případě, ale myslíme si, že by jeho 
podpora měla být ze strany ministerstva 
koncepční. Svačiny jsou jen malá část 
problému: žáci do školy přijdou kolem osmé 
ráno a odchází v odpoledních hodinách. 
Přijde nám nelogické, aby existovala přísná 
pravidla pro svačiny, zatímco obědy 
zůstávaly často nezdravé. Připomeňme, že 
školní vývařovny stále mohou vařit jídla, jako 
jsou smažené karbanátky nebo pizza, zato 
vyhláška by v doplňkovém prodeji zakázala i 
sušenky Bebe nebo většinu müsli tyčinek. 
Domníváme se, že by ministerstvo školství 
mělo přijít s koncepčním řešením. Jako 
příklad holistického pojetí se dá brát 
relativně nový americký Healthy, Hunger-
Free Kids Act (2010).“ 

Souhlasíš? Chceš se zasadit o to, aby tu 
zůstala naše skvělá paní bufetářka nebo 
prostě z jiného důvodu? Pak se v klubu 
podepiš na podpisový arch na nástěnce 
anebo se mrkni na 
www.stredoskolskaunie.cz a v rubrice 
„Dopis“ najdeš, co potřebuješ! 
Cit. 2016-03-10, dostupné na WWW: 
www.stredoskolskaunie.cz/dopis/#podpisov
yarch 

Anna Martínková 
Ve spolupráci se Štěpánem Kmentem 
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Přátelství na hraně útesu 
Noc. Tmavou oblohou začíná prosvítat prvních pár hvězd. Dnes tato očka, strážkyně osudů, 

poslední plamínky naděje a uchvatitelky lidských zraků, pozorovala jednoho jediného muže. Muž 

ve vojenské uniformě spatřil světlo, cíl. Vydal se za ním svižným, kulhavým krokem. Při chůzi se 

opíral o hůl, jež se spolu s vysokými botami nořila do deštěm rozmočené stezky. Blížil se ke světlu 

a rozeznával již rysy domu na útesu. Blížil se ke světlu a všiml si zastaralého modelu vznášejícího 

se vozu Voyager, jednoho z prvních navržených. Blížil se ke světlu a srdce mu těžklo. Zpomalil. 

Srdce mu bilo, jako by chtělo z hrudníku vyskočit. Polkl, zhluboka se nadechl a upravil si na opasku 

zbraň. Byl připraven. Pěst těžce dopadla na dveře. 

Po chodbě se rozletěl zvuk klapajících bot. Mladý muž utíkal, co mu nohy stačily. V hlavě mu 

vířily tisíce myšlenek: „Proč? Ne, není to pravda, nemůže být! Jak by mohl? Ne, on to 

nebyl!“ Vyběhl z budovy vlády Nového světa. Ten byl stvořen po ničivé občanské válce všech 

národů, zemí, kultur. Výsledkem největších jatek všech dob bylo sjednocení světa pod jedinou 

vládu. Mladík naskočil do starého Voyageru. Nastartoval motor. Vozidlo se vzneslo a rozjelo 

k jižnímu pobřeží Anglie. Dojel při západu slunce k útesům. Stál tam domek o dvou patrech. 

Střechu pokrývaly trsy trávy a mechu. Paprsky dopadaly na terasu mířící k moři. Thomas vystoupil, 

přešel zahradu plnou růží, narcisů a karafiátů, nasál čerstvý mořský vzduch do plic a vstoupil na 

terasu. Opřel se o zábradlí a upřel zrak vpřed. Hleděl na obzor, kde slunce, jako by syčelo padajíc 

pod hladinu moře, vrhalo poslední paprsky. 

Victor se rozhlédl po místnosti. Zářila oranžově od paprsků zapadajícího ohnivého kotouče. 

Usedl do houpacího křesla, zavřel oči a zaposlouchal se do vln bijících do útesů. Victor nedokázal 

v klidu přemýšlet, pracovat, spát. Svraštil čelo. Opět se vrátily. Vzpomínky na válku, na ztracené 

přátele, na ztracenou rodinu. Odloučil se od světa, aby na vše zapomněl. Neúspěšně. Najednou 

zaslechl zvuk přijíždějícího vozu. Na terasu přišel muž a opřel se o terasu. Victor vstal, vydal se 

k muži. Otevřel dveře na terasu. 

„Mívals hezčí zahradu, Vicu, to už ti ani ty kytky za zalití nestojí?“ zeptal se Thomas jízlivě. 

„Je sucho,“ odpověděl hrubým nevrlým hlasem Victor. 

„Jo,“ uchechtl se Thomas a odplivl si do moře. 

„Co chceš?“ zeptal se konečně Victor na otázku, která již dlouho čekala na vyslovení a dodávala 

éteru napětí. 

„Máme problém. Velký problém. Timmy Pajda se rozhodl, že nám všem zkrátí trápení se 

vzpomínkami na válku.“ 

„Co mi je do vašich problémů,“ zavrčel Victor. 

Setmělo se a vysvitly první hvězdy. Muži vešli do domu a Viktor rozsvítil. Thomas z něj nespouštěl 

zrak. Ozvalo se zabušení. 

„Zdá se, že ty problémy sužují i tebe,“ usmál se Thomas. 

„Táhněte k čertu grázlové,“ zbrunátněl Victor, vytáhl z šuplíku pracovního stolu stříbrný revolver 

a namířil jej na vchodové dveře. Pak ho strčil za opasek a rozhodl se otevřít. Přiběhl rázně ke 

dveřím. Prudce otevřel. Smaragdové oči. Udeřil polekaného muže pěstí. Muž zavrávoral zpátky a 

stáhl ruku ke zbrani. Victor přiskočil, chytil ruku, udeřil čelem muže do nosu a vytrhl zbraň. Zahodil 

ji a popadl muže za klopy. Zvedl jej mohutnýma rukama nad zem a odhodil ke dveřím. Muž se 

začal sbírat ze země, opřel se o trám, ale někdo ho chytil zezadu pod krkem do kravaty a táhl ho 

do chodby. Muž kopal nohama, ale nedokázal se postavit. Victor přiběhl. Když uviděl v zelených 

očích úzkostný, zmatený a zbabělý výraz, rozzuřil se a udeřil muže vší silou do spánku. Upadl do 

bezvědomí. 
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Timmy se probral. Pálily ho ruce, měl pohmožděné hýždě a třeštila mu hlava. Otevřel oči a 

zamžoural proti úsvitu. Pokusil se zhodnotit situaci a došel k prostému závěru. Je uvázaný k židli. 

Přemýšlel, co se vlastně stalo. Vzpomínal si na záblesky. Zrovna se chystal připravit si zbraň. Poté, 

co zabušil na dveře, si uvědomil, že Victor nikdy neuvěří historkám, na které skočili ostatní. Jenže 

dříve, než ji vytáhl, se rozlétly dveře a on hleděl do dvou pekelně vyhlížejících očí. 

„Nazdar Timmy!“ přerušil ho Thomasův hlas. 

„Tome,“ zvedl Timmy s povzdechem hlavu a spatřil Thomase opírajícího se o stůl. „Tys měl být na 

řadě až po Vicovi. Co tu děláš? A kde je Vic?“ 

„Viděl jsem fotky. Nevím, kdo ti platí za naše hlavy, ale žádný miliony ti už nepomůžou, ty 

zrádcovský prase!“ 

„To jsou příliš silná slova, Tome. Nenazval bych to zradou…“ 

„Bojovali jsme bok po boku, ty hnusáku upajdanej! Já ti tak věřil!“ 

„Dost!“ zařval Victor a postavil se mezi Thomase a Timmyho. „Kdo tě platí?“ zeptal se a nabil 

revolver. 

„Myslíš, že ti to řeknu?“ ušklíbl se Timmy. 

Viktor ho praštil revolverem přes tvář. Timmy vyplivl krev na parkety. Viktor udeřil z druhé strany. 

„Včera jsem je čistil,“ sdělil suše. „Zeptám se znovu. Kdo tě platí?“ 

„Ti samí lidé, co si nás najali do války,“ usmál se Timmy od ucha k uchu. Uvědomil si, že Victor to 

z něj stejně dříve či později vytluče. 

Thomas se podíval nevěřícně na Timmyho. „Vláda?“ 

Útesy se rozlehla rána revolveru. 

Vůz se odlepil od země a odjel. Seděli v něm dva muži. Dva poslední členi Komanda smrti. 

Domek na kraji útesu jako by potemněl. Dveře zůstaly otevřené, na podlaze chodby byly stále 

šmouhy od bahna. Do místnosti proudily paprsky slunce. Svítily i na židli ověšenou provazy a na 

mrtvého Victora, ležícího vedle ní. 

Oliva Matěj



Literární výplody žáků GyBotu  B - Komplex 

  
21 

Zoufalý kluk 

Dal pěstí své dívce 

za to, 

že dala jinému 

přednost 

v jízdě… 

Anebo zapomněl, že ten druhý přednost opravdu měl. Myslím však, že chlapci jako on nejsou 

jediní, kdo má problémy se zapomínáním. Stačí jen nahlédnout do třídy jednoho pražského 

gymnázia.     Když se rozhlédnete, zjistíte, že tu a tam někdo nemá sešit, někdo zase propisku a do 

toho zní rozhořčený hlas matikářky: „Jen tři ze třiceti donesli domácí úkol?!“ 

V takovémto věku je pravda, že občas na tento složitý paměťový proces svádíme naši lenost. 

Zapomínáme zdravě jíst, chodit spát, zapomínáme včas vstát. Pochybuji, že si stále pamatujete 

přesnou definici kovalentní vazby. 

Ve stáří je to jiné, někdy i vcelku pozitivní. Život můžete trávit s prazvláštním Němcem, který 

vám z legrace schovává věci. Na lidi budete cenit růžové dásně, zatímco chudák zubní náhrada 

bude smutnit ve skleničce v koupelně. 

Zapomínání je průšvih a i přesto, že budete trénovat, se mu čas od času nevyhnete. Udám 

příklad. Když odcházím z domu, ochromuje mě výjimečně ten děsivý pocit notorického 

zapomínače - zapomenu něco zapomenout. Zvláštní, že? 

Jako bonus přikládám definici kovalentní vazby: Kovalentní vazba je vnitromolekulární forma 

chemické vazby, kterou lze charakterizovat sdílením jednoho nebo více elektronů mezi dvěma 

prvky. Atomy účastnící se vazby si tímto způsobem zaplňují valenční vrstvu té věci, kterou už si 

nepamatuji. 

Lucie Beránková



Literární výplody žáků GyBotu  B - Komplex 

 

 
22 

Vypravování 
Vysoké podpatky zlověstně klapou na kamenných schodech. Mrazivý vzduch, 

zavěšené drátěné košile, brnění, svícny z hrubého železa nad zákrutami točitého 
věžního schodiště. Vysoký a dutý zvuk. Zabušení na hlavní bránu. Kdosi je dole a přeje 
si okamžitě mluvit s hradní paní. Věc prý nesnese odkladu. Probuzení ze sladkých snů 
do černé noci je pro mne utrpení. Cožpak, na mně nesejde, ale má paní není v 
pozdních hodinách ráda rušena. Zaklepu na její komnaty. 

„Madam...“ pootevřu dveře a tiše promluvím do tmy, kterou prolamuje jen světlo mé 
svíčky. Odezvou mi je jen nepřítomné zamručení, jako by kočka předla. Osmělím se, vejdu, 
zapálím svíce u lože a jmu se budit dámu v polospánku. "Madam, přiběhl posel, prý má 
důležitou zprávu! Naléhavě Vás žádá o její vyslechnutí." 

„Nic není tak důležité jako spánek po náročném dni. Ulož ho do komůrky, poví mi to 
ráno...“ vyloudí ze sebe něžný vysoký hlas. Jak přikazuješ... I mně bude příjemnější vydat se 
opět do říše snů, ale obávám se, že přeci jen občas mívám větší smysl pro povinnost než 
kněžna. Panovníci mnohdy trpí větší láskou a důvěrou k sobě samotným než ke komukoliv 
jinému, což se může stát jejich kameny úrazu. Nechci říkat nic špatného o paní našeho 
města, buď chválena až do posledních dní, jenomže mívá nepřekonatelnou slabost pro 
vlastní krásu. Scházím po schodišti zahalena do svého šátku. Spatřím vysokého muže v ještě 
vyšším brnění stráže města. Jeho tmavé naléhavé oči mi vyčítají moji nedůslednost. 

„Proč's ji nepřivedla? Musím s ní okamžitě mluvit!“ trvá na svém muž, který zní stejně 
vážně a těžce jako pláty, kterými je ověšen. Bude to asi jeden z velitelů.  

„Madam si nepřeje být rušena, musíte počkat do rána,“ odvětím nerada. „Mám vám 
sehnat nocleh.“ 

„Nezavřu oči dřív, než tu hrůzu  vyřeším!“ slavnostně přísahá strážný. Ještě tak vědět, o 
čem mluví „Dokud klenoty nebudou opět na svém místě, nepřestanu hledat tu bídnou 
krysu, která je ukradla!“ Klenoty ukradeny? Otče na nebesích! Křižuji se. V ústech mi plynou 
otázky, stráž je nestačí lapat a vázat k nim odpovědi. Bez váhání si oblékám plášť, zahalím 
svou tvář kápí a oblékám si dlouhé zdobené rukavice. Nikdo krom strážného nepozná, jestli 
se pod rouškou noci skrývá v plášti panovnice či služebná. Vyrážíme. 

U kostela sv. Kryspiniana zpomalíme. Kolem cinká a dupe dalších deset ozbrojených 
mužů. Jakmile zahlédnou moji siluetu, poklekávají a žádají o odpuštění, že nechali 
proklouznout lapku. Nesnažím se je ukonejšit, protože problém je vážný a má paní by je spíš 
nechala do posledního popravit, než by přišla o jediný vzácný prsten. Kráčím dál, nedbajíc 
stráží a v kostele se rozhlížím po všech zvláštnostech. Oltář je prázdný. Hrozné, avšak klanět 
se klenotům a vzdávat svou víru skrz ně by provokovalo spoustu oddaných božích 
služebníků. Stopy vosku a černých šmouh od špinavých bot vedou jasným směrem. 
Nahlédnu do sakristie. Tajné dveře? Vše z oltáře je nedbale zabaleno v hadrech a poházeno 
po špinavé chodbě. Ubozí mniši. Snaží se dát hold samotnému bohu, ale pro pohrdání 
panovnicí budou na nebesa vzati mnohem dříve, než je vedla Boží ruka po cestě osudu. 
Nechci myslet na jejich hlavy, které jim na krku dlouho nezůstanou. Promrzlá a vystrašená 
se s únavou vracím na své lůžko. 

„Co se stalo?“ ozve se v komůrce má sestra, mladší služebná. Povzdechnu si. Vždy přijde 
o to důležité. Všechny potíže musím řešit já a ona ani nedokáže zamést podlahu. Vždyť je 
plná černých šmouh od špinavých bot! 

„Byly ukradeny klenoty...“ vysvětlím jí a schoulím se pod ovčí houně. 

„Tak oni už to ví...“ zašeptá a mně přijde, že plamínek svíce prozrazuje odlesky 
smaragdu. U všech svatých! Co mám dělat? Zradit vlastní sestru? Odsoudit ji, nebo dvacet 
nevinných mnichů? 

Kateřina Slánská
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Poema 
Alegorie 
knedlík v krku 
dechberoucí chrapot 
bolest hlavy 
to jednoho 
vážně unaví 

Zámek na rtech 
v koutku pěna 
ztrácím 
vědomí 
v reálu uvězněná 

nitky pavučinky 
spoutávají 
se kolem mě 
svými drápky 

škrábou 
dusí 
zahltí 
seberou krásu 
labuti 

Anna Martínková 

Básně, co mě zaujaly: 
Dopisy 

Bojte se o mé srdce, ano, 

poctivě, vážně, bojte se. 

A nestávejte nikdy stranou, 

když samotou se roztřese. 

A nekřičte hned v horlivosti chudé 

pro každý stín a každou šeď. 

Pro všechno to, co jednou ve mně bude, 

milujte to, co ve mně teď. 

Když spěchám na své dlouhé cestě, 

nehněvejte se, prosím vás. 

A když vám píši, odpovězte, 

udělejte si na to čas. 

Jevgenij Jevtušenko; Zelené víno 

Karlu Sabinovi 
Žádný Čech se nedostane 

Nikdy do nebe 

Zdá se že byl každý druhý 

Agent STB 

A ti co je verbovali 

Mají čistý štít 

V úřadech i v politice 

Mohou klidně žít 

Když tak zírám kolem sebe 

Sotva chytám dech 

Určitě byl u STB 

I praotec Čech 

Josef Fousek 

Píšete si jen tak do šuplíku a chcete znát 

reakce okolí, pošlete nám svou báseň s 

podpisem, pseudonymem či bez udání jména 

autora. :-) A zároveň: zaujala-li vás nějaká 

báseň a rádi byste se o ni podělili? Sem s ní! 

Anna Martínková 
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Ztracené lístky na ples 
Když bezstarostní návštěvníci kupovali 

lístky do Lucerny, netušili, jaké drama si 

vytrpěly čtvrté ročníky a s nimi i jejich 

profesoři. Lístky v jednu chvíli totiž nebyly k 

nalezení, ale šťastnou náhodou se našly. 

Novoroční předsevzetí? 
Prof. Valentová zhubla 2kg! U paní prof. 

Valentové s Novým rokem, zdá se, přišla na 

řadu i drastická dieta, která nese ovoce. Paní 

prof. již shodila neuvěřitelné 2 kila! Tímto 

gratulujeme a držíme palce k výdrži. A 

rovnou se ptáme: neprozradila byste 

tajemství diety? 

Pan moderátor Luňák 
Bystří jedinci mezi vámi mohli 

zaregistrovat dne 9. ledna v televizi zvláště 

povědomou postavu. Ano, náš pan ředitel se 

objevil v televizi. Zjistili jsme, že se rozhodl 

zkusit moderátorskou dráhu v pořadu 

Géniové chemie. Doufáme, že se tedy bude 

na obrazovkách objevovat častěji informujíce 

a poučujíce v otázkách chemických neznalé 

laiky. Pozorovatelé se shodli, že pan prof. 

Luňák se ukázal být lepším mluvčím než jeho 

zkušenější kolegyně. 

Brýlovací móda 
Zatímco na vzestupu jsou v optice 

kontaktní čočky, pan profesor Štern se 

rozhodl táhnout za jeden řetěz se svými 

studenty. Pro lepší image se rozhodl pořídit 

si brýle. Citujeme: „Asi si pořídím brýle, 

abych vypadal tak inteligentně jako vy!“

Kulečník pro všechny – 

Nezamykat! 
Zjistili jsme, že místnost s kulečníkem 

nelze zamknout. Všichni studenti mají tímto 

smůlu, a jestliže si budou chtít udělat 

soukromý turnaj, není to možné.  

Dlouhodobě se mluvilo o údajných nekalých 

záměrech uživatelů hracího stolu. 

Drbna GyBotu
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Přezůvky 
- a jak to s nimi vlastně je? 

Někteří z vás možná začátkem nového 

pololetí slyšeli o příhodě odehrajíc se mezi 

panem školníkem a nejmenovaným žákem 

4.C. Výměna názorů se týkala přezůvek. 

Takže, jak to s nimi vlastně je? 

Školní řád udává v hlavičce 5.5: 

„Být oblečen a upraven tak, aby splňoval 

bezpečnostní a hygienické zásady. Při každém 

vstupu do budovy se přezouvat do domácí 

otevřené obuvi (sportovní obuv není 

považována za přezutí). Výjimky povoluje 

ředitel školy na základě lékařského 

doporučení. Nedodržení tohoto pravidla je 

považováno za drobné porušení ŠŘ.“ 

Přesto většině studentů bylo řečeno 

na začátku školního roku něco ve stylu: 

„Možná jste si všimli, že v hale máme nový 

trávník. Přezouvejte se, ať nenosíte nepořádek 

do školy.“ 

Teoreticky by se student měl přezouvat 

do venkovní obuvi při opouštění budovy 

školy, v domku u haly se přezout do 

sportovní obuvi, poté opět přezutí a 

následně poslední přezutí ve škole. Prakticky 

se valná část přezouvá rovnou do sportovní 

obuvi, neboť je to takto snazší a vše se stíhá. 

Hodně studentů si stěžuje také na pana 

školníka.  Že hlídá jejich stav obuvi, to by 

možná ani tak nevadilo, jádrem pudla je 

ironie celé věci : pan školník hlídá převážně 

jen za pěkných dní, kdy nejsou louže, sám 

chodí v botách, je neslušný... Argumentů je 

tolik, a jestliže nebudeme brát v potaz 

zaujatost, nemá cenu se touto věcí nijak 

zvlášť zabývat. 

Proto jsem uspořádala dotazníkové 

šetření, jehož se zúčastnilo 101 lidí, a vznikl 

zajímavý výstup. Byť na poslední studentské 

radě byla tato otázka ku radosti všech 

vyřešena a bylo řečeno, že nevadí přezutí 

pouze do sportovní obuvi, své měření 

dodatečně přidávám. 

Z argumentů pro vyškrtnutí 

přezouvání: 
„Byla bych proti přezouvání do haly. Je to 

nesmysl. Když přeběhnu ten kousek, tak to 

není taková katastrofa. Ovšem jsem rozhodně 

pro přezouvání v budově školy. Je kravina 

roznášet po celé škole bordel zvenčí.“ 

„Dle mého názoru je několik důvodů, proč 

být proti přezuvkám. 1) Každý by měl mít 

možnost zvolit si cestu pro své pohodlí. 2) 

Skříňky jsou dost prťavé a přezuvky zabírají 

dost místa. 3) Přijde do školy elegantně 

oblečená slečna/mladý muž. Mají si vzít místo 

svých elegantních polobotek a bot s na 

Byl(a) 
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bych 
proti
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bych se 

hlasování
23%

KDYBY SE HLASOVALO O 
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Ano Ne
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podpatku hnusné a ušmudlané pantofle? 

Doopravdy se dbá víc na to, aby uklízečka 

neměla tolik práce ? Stejně musí celou školu 

vytřít, takže se na náplni její práce nic 

nezmění.“ 

„Protože je to naprosto hloupé... Proč 

bychom se měli pořád jen přezouvat? Navíc 

nám studentům to zabírá spoustu času a 

máme kvůli tomu pak třeba i zbytečně pozdní 

příchody. A pak také, kdo by se chtěl pořád 

tlačit u skříněk, jako to děláme teď? Určitě 

nikdo!“ 

Z argumentů proti: 
„Protože je to mnohem příjemnější a 

hlavně hygienické, ale hlavní důvod mého 

odporu bylo přesouvat se mezi halou a 

školou v botách na ven a ne do haly - to se 

ale také na poslední studentské radě zrušilo, 

a tedy kauza přezouvání se na Gybotu tím 

pro mě skončila...“ 

„Jsem proti, a to z toho důvodu, že mi to 

přijde na jednu stranu nehygienické. I pro nás 

je přeci dobré, když si trochu vyvětráme nohy 

a nejsme celý den v jedné obuvi, a navíc: 

dokážete si představit, jak by to vypadalo ve 

škole? Ten binec, co by tam byl? Chápu, že 

máme uklízečky, ale zas na druhou stranu 

chodit v tom celý den, než to potom vytřou - 

no fuj. Navíc v nějakých místnostech školy jsou 

koberce a ty by to odnesly nejvíc. Nemyslím si, 

že přezuvky jsou špatné, jen mě štve to, že se 

musím přezout na těch pár kroků, které ujdu z 

hlavního vchodu do haly.“ 

„Protože mi nepřijde nic divného se 

přezouvat, je pravda, že na naší škole se 

trochu přehání tresty za nepřezouvání, ale 

kdyby se nepřezouvalo, hlavně třeba na 

podzim - když je bláto, jak by to tam pak 

vypadalo? Myslím si, že je správné se 

přezouvat, i když je to často protivné.“ 

Bylo diskutováno, bylo řešeno, bylo si 

stěžováno... A výsledku a dobrého řešení 

bylo také dosaženo. 

Sudoku 
3 7   5   8 1   2 

            6 7   

  1 2     9     4 

  8   4   7 5     

  6   3   2       

7   3   9   8   1 

4   1 9 7     8   

              3   

9   7 8   6      

 

Anna Martínková 
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Současnost. Uprchlická krize. 
Svět hledá řešení a zachránce! Budete 

jimi právě vy?
Všichni máte teď šanci! Rozhodněte se a 

sestavte odpovědi na tyto zajímavé otázky, 

abyste byli přijati a nezůstali jako 

bezdomovci bez střechy nad hlavou!  

Posílejte do data uzávěrky v elektronické 

verzi na anna.martinkova@gybot.cz či v 

tištěné podobě odevzdejte paní prof. 

Novákové. Jen vy rozhodujete o své 

budoucnosti! 

Scénář k otázkám: 
Píše se rok 2030 a v České republice došlo 

k jaderné havárii. Země bude po příštích 200 

let neobyvatelná. Deset miliónů Čechů 

okamžitě prchá do zahraničí. Jen jedna země 

světa projevuje ochotu přijmout uprchlíky, z 

České republiky. Je to Peacestán, asijská 

země se 300 milióny obyvatel. 

Peacestáns 

ká kultura se od té české značné liší. 

Některé chování považované v Česku za 

zdvořilé je zde nezdvořilé a naopak. Úroveň 

vzdělanosti je poměrně vysoká a v zemi jsou 

volná pracovní místa počínaje IT sektorem až 

po zemědělství. 

Češi se brzy vydávají na cestu do nové 

vlasti. V Peacestánu však dojde k protestům 

veřejnosti, která je toho názoru, že by 

Čechům neměl být povolen vstup do země. 

Aby bylo možno uklidnit veřejné mínění, 

sestavila peacestánská vláda otázky, na něž 

chce znát odpovědi dříve, n. Cechy přijme. 

Byli jste vybráni jako zástupci českého 

obyvatelstva, kteří mají odpovědět na dotazy 

kladené vládou. Nezapomeňte, že vaše 

odpovědi rozhodují o tom, zda budou moci 

Češi včas odejít ze země. 

 

Otázky peacestánské vlády: 

Milí Češi, 

vzedmula se vlna debat o tom, zda byste 

měli či neměli mít možnost usadit se 

v Peacestánu. Chtěli bychom proto o vás 

vědět následující: 

1. Chcete si uchovat právo na vlastní 

kulturu a praktikovat ji i po příjezdu k nám? 

Svůj názor zdůvodněte. 

2. Chcete si zachovat své náboženství a 

způsob jeho praktikování? Svůj názor 

zdůvodněte 

3. Chcete si uchovat češtinu a žádat o 

právo vzdělávat se v ní ve školách? Svůj 

názor zdůvodněte. 

4. Budete požadovat volební právo v 

peacestánských volbách? Svůj názor 

zdůvodněte. 

5. Přijmete a budete slavit naše svátky a 

dodržovat naše tradice? Svůj názor 

zdůvodněte. 

6. Přijmete zaměstnání, která se vám 

nabízejí, přestože nevyužívají plně vaše 

vzdělání či kvalifikaci? Svůj názor 

zdůvodněte. 

 

 



 

 

 

„Ak je také l'ahké, aby žiak vedel 11 predmetov 

naraz, prečo ich všetky nevyučuje jeden, ale 11 

učiteľov?“ 

uzávěrka příštího čísla: 2. června 2016 


