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Slovo úvodem 
Τέλος, řecky konec. 

Napříč kulturami je konec vnímán 

jako završení něčeho, počátek nového. 

Jak uzavření nějakého procesu, většinou 

bez následků – alespoň bez těch 

viditelných na první pohled. 

Když něco dlouho trvá, naše psychika 

si na tento jev zvykne a tělo se mu 

přizpůsobí. Při přerušení nastává krátký či 

dlouhý šok – záleží na kořenech 

závislosti. 

Zbavte se závislosti, připravte se 

psychicky na náhlou spoustu času, na 

libovolné aktivity, na pestřejší 

společenský život. Připravte se na 

Prázdniny. Období planých slibů, kolik 

toho přečtete z povinné četby, nakolik 

uděláte BOČku, jak se budete hezky sem-

tam učit, jak navštívíte tohle, tamto. 

Prázdniny jsou největším obdobím 

prokrastinace. 

Tak sbohem, školo, vítejte, prázdniny! 

Vaše Redakce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na titulní stránce je použita fotka z Lesnické 

olympiády. Zleva: K. Kubíková a Z. Barancová 
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Události obrazem 
Zahradní slavnost 2016 

Letos 27. 6. se opět koná tradiční 

Zahradní slavnost na hřišti našeho 

gymnázia. Tento rok na téma podmořský 

svět. Pro hosty je připraven bohatý 

program (viz. zadní strana B-Komlexu) a 

také občerstvení nebude chybět. 

Program začíná v 17.30. 

 

Mladí lidé v evropských 
lesích 

K. Kubíková (3. C), Z. Barancová (3. B) 

a Š. Kronus (absolvent ze 4. B) se 14. a 

15. června zúčastnili celostátního kola 

soutěže Mladí lidé v evropských lesích ve 

znalostech lesa (YPEF). Skončili těsně na 

krásném třetím místě. 

 
zleva Kubíková, Barancová, a Kronus 

Muzikálová show 

Divertimento chor koncertoval 21. 6. 

v divadle Gong. Celý koncert zněly známé 

melodie a písně ze slavných muzikálů. 

Vystoupili na něm žáci 1. a 2. ročníku pod 

vedením prof. Nory Michálkové. 

Kateřina Kubíková letí do 
Vietnamu 

Naše studentka se umístila na 7. 

místě c celostátním kole Biologické 

olympiády. Tím se dostala do dalšího 

výběrového kola, kde postoupila na 

Mezinárodní biologickou olympiádu, 

která je letos ve vietnamské Hanoji.  
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Proměna učebny 26 

Právě teď ve škole probíhá přestavba  

učebny 26 v novou a větší posluchárnu. 

 

Sportovní kurz 3. ročníků 

Studenti 3. ročníku byli od neděle 5. 

do soboty 11. 6. na sportovním kurzu v 

Doubí u Třeboně. Počasí bylo po celou 

dobu pěkné a celý kurz se velmi povedl. 

 

Přírodovědný kurz 2. ročníků 

Studenti 2. ročníku poznávali od 

12. do 17. 6. přírodu v okolí penzionu 

Alešův Dvůr na Třeboňsku. 

 

Výstava studentských prací 

Od 9. až 7. 6. probíhala výstava 

studentských výtvarných prací 1. a 2. 

ročníku v učebně 57. 

 

Velký úspěch v národním kole 
SOČ 

J. Beránek (3. C) se umístil na 2. místě 

v kategorii Ochrana životního prostředí a 

M. Bostlová (3. B) byla 4. v kategorii 

Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní 

hospodářství. Gratulujeme.  
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Rozhovor s profesorkou Zýkovou
Dobrý den, paní profesorko. Má první 

otázka se týká toho, jaké to je, vrátit se 

od malých dětí ke studentům? 

Je to velmi příjemná změna. Když 

jsem byla pět let doma, zatoužila jsem 

zase po nějakém intelektuálnějším 

kontaktu s lidmi, je příjemné mluvit v 

rozvitějších větách a myšlenkách než 

„Vezmi si bačkůrky.“ nebo „A kdo udělá 

ham ham?“ 

Jak jste se vlastně na Botičskou 

dostala? 

Nejprve jsem učila v Mladé Boleslavi, 

ale pak jsem si našla muže z Prahy. 

Podala jsem přihlášku na čtyři pražská 

gymnázia, tři mě pak pozvala na pohovor. 

Mezi nimi byla i Botičská. Toto 

gymnázium jsem si nakonec zvolila díky 

jeho překvapivě milému a vstřícnému 

přístupu, který se projevil již při 

pohovoru. 

Učíte angličtinu a matematiku, krom 

nich jste ale vystudovala i zeměpis. Jak 

jste k těmto předmětům přišla? 

Můj původní záměr byl vystudovat 

angličtinu a zeměpis. Ovšem v době, kdy 

jsem se hlásila na VŠ, byla jediná vysoká 

škola vyučující tuto dvojici předmětů 

v Brně. Navíc to byla i mezifakultní 

záležitost a nebylo velkým překvapením, 

že mě na angličtinu na Filosofickou 

fakultu UK nevzali. Na gymnáziu jsem 

chodila do matematické třídy, a tudíž to 

pro mě byla jasná volba. Vystudovala 

jsem tedy dvojici matematika-zeměpis v 

Plzni. Když jsem dostudovala, jela jsem 

do Ameriky, kam jsem se pravidelně 

vracela a svou úroveň jazyka velmi 

pozvedla. Nakonec se mi tedy splnil i sen 

o angličtině, já si dodělala zkoušky a vrhla 

jsem se na učení. 

Věnujete se sportu aktivně nebo ho 

máte jen jako koníček? 

Teď už spíš jako poměrně aktivní 

koníček. Jezdím na kole, běhám 

orienťáky, ráda plavu a občas se zabavím 

volejbalem. Pochlubím se - nedávno jsem 

na kole vyjela na Ještěd. 

Co byste o sobě ráda řekla 

studentům, kteří Vás neznají? 

Nejsem si jistá, že by studenty, kteří 

mě neznají, o mě něco zajímalo. Co bych 

jim tedy řekla? Ráda se s vámi seznámím, 

jen se připravte na to, že bude dlouho 

trvat, než si zapamatuji vaše jméno. 

(smích) 

Co říkáte na profesorský sbor? 

Náš učitelský sbor je poměrně mladý, 

s velkým zastoupením mužů, vůči sobě 

přátelský a kolegiální a řekla bych, že je 

i poměrně vstřícný ke studentům. Mám 

pocit, že dřív to tu bylo trochu 

pospolitější, ale stále lze považovat 

současný stav za nadprůměr. 

Jaký je Váš vysněný obor a povolání? 

Chtěla jste být učitelkou, anebo jste se k 

této profesi dostala náhodou? 

Jak už jsem říkala, chtěla jsem 

vystudovat angličtinu a zeměpis, abych 

mohla hodně cestovat, „průvodcovat“ a 

sem tam i něco odučit. Své cestovatelské 

choutky jsem naplňovala během studia i 

po něm, současně jsem pracovala jako 

lektorka angličtiny na volné noze i 

zaměstnaná učitelka na střední škole. To 
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ale vzalo za své společně s tím, jak jsem 

založila rodinu. S tou jde spíš než 

cestování spojit učitelství, takže jsem u 

toho (zatím) zůstala. 

Jaké jsou Vaše gastronomické 

choutky? 

Já jsem poměrně… všežravec. Není v 

podstatě nic, tedy z běžných poživatin, 

co bych nesnědla. Mám velmi ráda 

sladké, to přiznávám, miluji ovoce, mám 

ráda i zeleninu. Nemyslím si, že bych 

jedla nezdravě. A z české kuchyně? 

Vždycky ocením dobře uvařené hovězí, 

například s koprovkou. 

Jaká je Vaše oblíbená četba? Doufám, 

že ne učebnice matematiky. 

To fakt ne. Přiznám se, že, co mám 

děti, moc toho nenačtu. Když už se ale ke 

knize dostanu, docela ráda se začtu do 

originálů (anglických). Teď jsem si 

dokonce přečetla jeden díl Harryho 

Pottera. Nemám žádného vyloženě 

oblíbeného autora, ale mám ráda styl 

brazilského spisovatele Paula Coelha. 

A co oblíbená hudba? Která písnička 

Vám rozproudí krev v žilách? 

Já mám poměrně široký záběr, duší 

jsem ale folkařka. Upřímně se už nemůžu 

dočkat léta a všech těch folkových 

festivalů, kterých se (snad) zúčastním. 

S tátou si občas zahraju i v místní country 

kapele. Krom folku ale nepohrdnu ani 

rockem, klidně může být i tvrdší. Krev mi 

rozproudí především cikánská hudba, ke 

které mám blízko už od dětství, možná 

díky svému učiteli na kytaru. 

A na závěr poslední otázka - co byste 

ráda vzkázala studentům? 

Škola je důležitá, ale nezapomínejte 

žít. 

Děkuji za rozhovor. 

Jakub Třešňák 
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Rozhovor s Káťou Kubíkovou 
V květnu školu rozbouřila zpráva, že 

se studentka třetího ročníku, Káťa 

Kubíková dostala do výběru IBO 

(International Biology Olympiad) a 

zúčastní se letošního mezinárodního kola 

biologické olympiády konajícího se ve 

Vietnamu. Katky si nesmírně vážím a ráda 

bych vám poskytla náhled na střípečky 

její osobnosti. Rozhovor byl uskutečněn 

v rychlosti v bídných podmínkách 

sportovního kurzu, kdy nám slunce 

krásně zahřívalo záda a kolem nás byl čilý 

ruch bistra. 

Kačí, začnu asi prvním, co se nabízí: 

Proč ses rozhodla jít na Botičskou? 

Poprvé jsem na Botičskou vstoupila 

v 6. nebo 7. třídě na nějakém DOD, kdy si 

střední školu vybíral můj bratr, a po pár 

minutách jsem měla jasno. Především mě 

přesvědčilo nadšení profesorů i studentů 

a přátelská atmosféra. Svou roli sehrálo i 

přírodovědné zaměření školy na špičkové 

úrovni. 

Tak a jaký to je pocit dostat se do 

výběru IBO letos jako jediná třeťačka? 

Především jsem tomu nemohla uvěřit 

a celý týden jsem se z toho 

vzpamatovávala. Pak ale samozřejmě 

převládl pocit štěstí, ale částečně i 

smutku, protože mi bylo líto 

spolusoutěžících, kteří skončili za mnou a 

určitě by si cestu do Vietnamu také 

zasloužili. 

Když už o tom mluvíme, z GyBotu se 

podařilo dostat na IBO – dokonce 

několikrát – Majdě Holcové – jste spolu 

v kontaktu, popřípadě inspiruješ se jí? 

O Majdě Holcové a jejích vynikajících 

výsledcích v BiO jsem slyšela už předtím, 

než jsem nastoupila na Botičskou. Blíže 

jsme se seznámily na Běstvině 

(soustředění pro úspěšné řešitele 

biologické olympiády; pozn.red.) asi před 

dvěma roky, když už byla absolventkou. 

Inspirativní pro mě vždy svým způsobem 

byla, i když mě nikdy nenapadlo, že ji 

budu následovat i na IBO nebo podobné 

akce. Celou dobu, co se známe, mě moc 

podporuje, stejně jako profesor Šíma, ale 

i další profesoři. 

Dosáhla jsi, zdá se mi, téměř nejvyšší 

mety. Jaké máš další cíle? 

Odmaturovat! (smích) Pak asi 

vystudovat VŠ. 

A už máš jasno, kam bys chtěla jít? 

Toť otázka. Ještě nejsem úplně 

rozhodnutá o konkrétním oboru, ale 

pravděpodobně si vyberu PřF UK. 

Ačkoli máš tolik aktivit (můžu 

jmenovat Biozvěst, KEKS, nemluvě o 

olympiádách), výborně prospíváš – máš 

nějaký „recept na úspěch“? 

Ne! (smích) Ale s chutí a nadšením jde 

všechno lépe. (smích) 

Jenže po probdělé noci strávené 

učením nadšení jaksi chybí. Člověk musí 

umět také relaxovat – u čeho si 

odpočineš? 

Nejlépe a nejraději si odpočinu 

v přírodě ať již při nějaké outdoorové 

aktivitě (např. geocaching či jízda na 

kole), nebo při čtení knížky. Psychicky si 

také odpočinu např. při vaření k radosti 

celé rodiny (smích). Relaxem jsou pro mě 
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svým způsobem i přírodovědné akce, při 

kterých se setkávám se zajímavými lidmi 

se společnými zájmy. (např. 

Fluoroscenční noc, Arachne, K-SCUK, 

apod.). 

Máš nějaké své motto? 

Ne. (smích). Vlastně ano! –

„Neuznávejte parafyletické 

taxony!“ (smích) 

Připomíná mi to Alberta Damašku. 

Samozřejmě, o problematice 

parafyletických taxonů můžeme 

diskutovat dlouho. Ale myslím, že nejsem 

ta správná osoba k této diskuzi. 

Zůstaňme v biologii: Na světě existuje 

spousta organismů, máš nějakou 

oblíbenou skupinu? 

Konkrétní skupinu, na kterou bych se 

blíže specializovala, asi zatím nemám. 

Baví mě botanika, dříve jsem se docela 

dost zajímala o ornitologii a v BOČce se 

věnuji pijavkám a jiným měkkýšům, kteří 

jsou tak super! (smích) 

Co se učení týče, školní rok máme 

pomalu za sebou a před námi jsou 

prázdniny – jaké je budeš mít a jak se na 

ně těšíš? 

Prázdniny budu mít nabité a moc se 

na ně těším! Ještě před cestou do 

Vietnamu mě čeká již zmíněná Běstvina, 

jakožto intenzivní příprava na IBO. A 

v srpnu ještě jedno biologické 

soustředění organizované sdružením 

Arachne. Moc času na četbu k maturitě a 

dodělávání BOČky, kterou jsem si tak 

hezky plánovala, mi teď už nejspíš 

nezbyde. (smích) 

Děkuju moc za příjemně strávené 

popovídání a přeju ti, ať si prázdniny 

užiješ co nejvíc! 

Anna Martínková 

 

©Anna Vosolsobě 

Katatřina Kubíková během národního kola BiO 



OSOBNOSTI  B-KOMPLEXI 

 
8 

400 let znovuzrození 
 

 

 

 

 

 

 

 

William Shakespeare 

o*23. dubna 1564, 
Stratford nad Avonou 
o1582 : sňatek s Annou 
Hathaway 
o1583 : * dcera Zuzana 
o1585 * dvojčata - 
dcera Judita a syn 
Hamnet 
o1593 -- 1594 prvotiny 
Venuše a Adónis, 
Znásilnění Lukrécie 
o1599 stavba divadla 
The Globe 
(„Zeměkoule“), v němž 
se hrály jeho hry. 
o1603 vznikla nová 
společnost King‘s Men, 
pod královským 
patronátem Jakuba I. 
o1613 požár divadla 
The Globe, ale bylo 
opět postaveno. Tímto 
požárem skončila 
Shakespearova dráha 
dramatika. 
o23. dubna 1616 umírá 
(52 let). Stalo se to 
shodou okolností ve 
stejný den, kdy v 
Madridu zesnul jiný 
významný renesanční 
umělec Miguel de 
Cervantes 

„Dámy a pánové, víte: já se na to 400. leté výročí 

Shakespearovy smrti nedívám jako na výročí jeho smrti, ale 

výročí jeho znovuzrození. Okamžikem, kdy zesnulo fyzické tělo 

Williama Shakespeara, začal jeho druhý, duchovní život. A 

troufám si říct: Život lepší, dramatičtější a naplněný.“ 

Toto prohlásil Martin Hilský, náš nejlepší 

shakespearolog nás na úvod své přednášky o Fenoménu 

Shakespeare. A já s ním musím souhlasit, byť toho o 

básníkovi alžbětinské doby nevím tolik jako on. Ten 

Fenomén Shakespeare je zvláštní – co způsobuje, že je 

stále čtivý a to v tak obrovském rozsahu? Vždyť velká část 

jeho současníků též napsala mnoho děl, která jsou také 

kvalitní, ovšem – ne tak aktuální a zajímavá jako díla 

Shakespearova. 

Děj… není ničím zvláštnější než děj knih jiných autorů, 

pokud nepovažujete za zajímavou neujasněnost v orientaci 

díla – u Shakespeara velmi snadno dojde k tomu, že 

komedie je v závěru tragédií a naopak tragédie začíná 

komicky. 

William Shakespeare (dále W. S.) je optimistický, 

tragický, realistický a v samotných příbězích naprosto 

nepostřehnutelný. Svá díla píše objektivně z pohledu 

subjektu a je to tedy jeden z mála autorů, který jakoby ve 

svém díle po sobě nezanechával jedinou stopu – nikde tam 

nenajdete jeho názory, myšlenky, nic o něm samém, pouze 

různé pohledy na stovky forem lásky, popř. jiného citu, 

nálady, situace. 

To, co dělá jeho dílo tak výrazným, jsou postavy – 

nespočet postav s rozličnými charaktery, které dělají 

příběh tak reálným, až je aktuální navzdory jeho stáří. 

Jakkoli se v průběhu let měnil pohled na jednotlivá 

dramata, komedie či tragédie, stále zůstávají čtivými z 

různých důvodů: filozofských otázek, tématu lásky nijak 

nepřibarvovaném nebo např. přístupu k pravdě. 

William Shakespeare byl autorem, alžbětinské doby, a 

byť mu doba temna během vlády Jakuba I. moc nepřála, 

stal se i autorem 19., 20. století a je i autorem století 

jednadvacátého. 
Anna Martínková 
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Náš Kája Čtvrtý 
Protože o Karlovi IV., nejvýznamnějším českém králi, toho známe, a hodně víme, je 

nám říkáno hodně věcí, rozhodla jsem se vám přinést netradiční vyprávění o jeho 

životě Karla IV. z pera spisovatele Zdeňka Šmída a jeho „Kapitol z dějin národního 

úpění“. 

Kapitola „Karel IV. byl náš“ 

V Norimberku na náměstí mají orloj. Karla IV. na něm obíhá sedm kurfiřtů 

německé říše. Češi by z toho mohli mít radost, kdyby si orloje všimli. Jenže je to 

nezajímá. Český král obíhaný Němci v nás nezažehne žádné asociace. Nehodí se do 

představ o smutném údělu Čechů, do nichž nás zahnízdili jako do pelíšku. Vlastenci 

rádi připomínají, že Karel IV. byl sice německý císař, ale hlavně byl český král. Němci to 

spíš vidí tak, že Karel byl sice český král, ale hlavně byl německý císař. Mnozí Češi Karla 

chválí, že vládl německé říši z české Prahy. Mnozí Němci tvrdí totéž, jenže to Karlovi 

vyčítají. 

Když bylo Václavíčkovi Lucemburskému sedm, posadil ho otec Jan do kočáru 

a vysadil v Paříži: sedmiletého dědice trůnu je lepší mít na očích. Jinak vám v čele 

českých pánů může dát brzy na kokos. Zcela dezorientovaného prince oženili se 

stejně starou holčičkou Blankou z Valois, dřív než Václav stačil říct Mon Dieu. Ale 

rychle si zvykl. V Paříži ho všichni hýčkali, vzdělávali a kamarádil se slavnými lidmi, 

strýček s tetou ho milovali a problémový otec Jan ho občas zasvěcoval do velké 

politiky. (Tehdy Václav přijal křestní jméno svého biřmovacího kmotra a strýce, 

francouzského Karla IV. Pořadové číslo po něm nezdědil: očíslovali ho, až když se stal 

čtvrtým německým císařem svého jména.) O deset let později vrátil otec Karla do 

Čech, ať se tam s berany handrkuje místo něj. Češi ho přivítali s vírou, že se s ním 

domluví líp než s bláznem Janem. Karel nezklamal. Všechny přivábil na smělé plány 

a na lásku k zemi, což byla po zkušenostech s Janem taktika zcela unikátní. Otevřeli 

mu srdce i pokladny s nevídanou ochotou. A Karel, byť ještě dlouho pouhé markrabě 

moravské a Janův spoluvládce, zaváděl pořádek, věšel lapky, stavěl královský palác 

a skupoval královské hrady, které otec probendil. Nikdy však nepřestal být práskaným 

pařížským diplomatem. Když učinil Pražský hrad obyvatelný, přijela za ním milovaná 

Blanka s velkolepým doprovodem. Sotva Karel tu šaškárnu zahlédl, hned věděl, co se 

odehrává v pražských dušičkách: že se jim jeho usměvavá Francouzka líbí, že však její 

doprovod je příliš velkolepý, což je důkazem, že už se zas v Čechách roztahují cizáci. 

A tak moudrý Karel hned zavelel: Brzděte, Frantíci, moji Češi vám nerozumějí. Dobře 

udělal. Rozuměl svým Čechům. 

Kapitola „Jak Karel svou vlast stavbami zdobil“ 

Karla mají Češi rádi. Postavil jim novou Prahu. A Karlův most. A Karlštějn. A jiné 

hrady, města, mosty, kláštery, kostely. Založil univerzitu. Investiční a zakladatelská 

mánie toho člověka nemá u nás obdoby. Jeho nepříliš zdravé tělo poháněl motor 
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extrémní činorodosti. Obdařil své ženy houfem dětí. Vydával listiny, zákony, stavěl, 

sepsal životopis, pletichařil a ještě měl čas sbírat ostatky svatých. Ač vzdělaný 

humanista, nebyl žádný demokrat. Věřil, že vládne z boží vůle, a že tedy jeho 

rozhodnutí jsou svatá. Dal však na odborníky. Vyslechl je, rozhodl se, konec debaty. 

S Pánembohem se nediskutuje. V tom se podobal Johance z Arku. Jen své víry užíval 

moudřeji než ona: k tomu, aby houfy snaživých žvanilů nebrzdily jeho velké dílo. O 

tom díle vznikly později matoucí fámy i pěkné pověsti, třeba: O Novém Městě. 

Jednou se nad Prahou rozprostřel vlahý letní večer, ale Karel to netušil: právě měl 

poradu s panstvem, kněžstvem, úřednictvem a jinými umrtvujícími typy. Klábosili o 

mezinárodní politice, každý předstíral, že jí rozumí, a když už císař nemohl ty řeči 

poslouchat, unikl na pavláčku – a tam ho právě potkal vlahý letní večer. Střechy 

pražské se stápěly v červáncích, stříbro Vltavy se matně lesklo jako slavná minulost 

Karlovy rodné země, a pak vyšel měsíc. Bledý svit zrodil černé stíny, sinavě zářily věže 

kostelů a císař tu stál krásou zasažený tak dlouho, až se šli prominenti přesvědčit, 

jestli jim nespadl z pavláčky. 

A též oni tu stanuli zasaženi krásou jako hlouček duchů. Císař pak prohodil, že 

Praha je vskutku nejkrásnější město světa a jestli si snad někdo myslí něco jiného. A 

všichni se zhrozili, že by si snad císař mohl myslit, že oni si nemyslí totéž. Zvláště když 

toho sladkého večera nebylo těžké s císařem souhlasit. Karla to povzbudilo: 

nezodpovědně prohlásil, že teď už napořád bude Praha jenom slavnější a slavnější, a 

požádal přítomného astrologa, aby mu to potvrdil. Nešťastný astrolog nejdřív 

předstíral, že tam není, potom že špatně slyší, pak že oněměl a nakonec breptal, že 

ztratil astrologické tabulky, ale Karel IV. pojal podezření, že z něj tady, přede všemi 

prominenty, jeho vlastní astrolog činí vykleštěného býka na tři. Astrolog si tedy 

odkašlal a mužně pravil. „Já vám to, Výsosti, neřeknu, ani kdyby mě mučili.“ „V tom případě 

ovšem já chci vědět úplně všechno,“ lekl se císař, „i kdybych tě měl dát mučit! Přiznej se, 

chlape, co říkají hvězdy?“ „Hvězdy tvrdí, že Menší Město Pražské s prominutím zcela shoří. A 

Staré Město že spláchne povodeň. A jedna hvězda – ale já už s ní nekamarádím! - povídala, že 

potom už nebude žádná Praha.“ „A hrome,“ zaklel aribiskup, Karel zbledl a přítomní 

prominenti se začali tvářit, že by se nejradši rozběhli domů, sbalili věci a vyrazili na 

venkov. Ale císař se vzpamatoval první, přestal blednout, zrak mu vzplál, dupl si a 

zvola: „Praha vydrží! A just! Co má shořet, shoří! Co má uplavat, uplave! Jenže já, chachá! Já 

postavím támhle na návrší ještě jedno město! Nové město! A to neshoří! Ani 

neuplave!“ „Geniální idea,“ jásali prominenti a tiše počítali, kolik je ten plezír bude stát. 

Spočetli, že moc, pokračovali však v jásání, aby je král nevyměnil. Karel pak zavolal 

stavitele, načmárali první plány, a tak a nejinak začalo Nové Město růst. 

Zdrojem: „Jak jsme se nedali aneb Kapitoly z dějin národního úpění“, Zdeněk Šmíd 

vlastník a přednášející: paní prof. Hlístová 
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Poezie 
Barová 

Potkala muže u baru 

a nabídl jí drink. 

On že prý vlastní Subaru 

a před jménem má ing. 

 

Nepodložená kvalita 

ji celkem lehce skolila 

a dívka, lehce připitá, 

tak ke sblížení svolila. 

 

On sjel jí rukou na hýždě, 

jí zatajil se dech… 

Líbal způsobem hlemýždě, 

co sežral starý mech. 

 

A tady začne dilema, 

zda-li má zůstat krotká, 

anebo vyšší cíle má… 

nebo je zlatokopka. 

Verenonika Kratochvílová 

Záletnická 

Zmizelo Tvé „ANO“ 

a změnilo se v „NE“. 

Ty‘s jí zmizel ráno, 

přesně v půl sedmé. 

 

Co se dělo v noci 

má za vinu OH, 

měl‘s ji ve své moci 

a volala Boha. 

 

Utekly Tvé sliby 

od náhlé milenky, 

ale teď Ti chybí. 

Ne ona, leč trenky. 

Verenonika Kratochvílová 

Zlomená srdce 

I když to bolí Tak to chceme. 

Je to jed, je to droga. 

Je to jak kov, co kape na kůži. 

Trhá to na tisíc kousků. 

Je to něžné. Je to mé. 

Tisíce slovy popsali to jiní. 

Krví hnali se zatím cizí. 

Je to naše. Je to tvé. Je to mé. 

Mezi námi to staví zdi a přitom poutá. 

Jak zapomenout? Jak žít dál? 

Láska to prokleté slovo! 

Štěstí její otrok. 

Vše padá a stojí na ní. 

Ona jak rozmazlené dítě. 

Bez citu si bere zpět to, co dala 

John Stardir 

Sonet 

Jsi jak krůpěj na mých řasách, co 

nezasychá  

Tvůj hlas s tichou ozvěnou si přemílám. 

Ale ztrácím tě, a to se těžko poslouchá  

 

Ty odcházíš, já tě všude však hledám. 

Toulám se po lukách, slunce svítí. 

Ptáků zpěv hřeje mne u srdce. 

Kam zmizelo to loňské kvítí? 

Ptám se a dál se toulám po louce. 

 

Jsi jak krůpěj v moři hvězd, 

obloha září do noci 

a mně už není pomoci. 

 

V mořskou pěnu se měním, 

či pletu si to se sněním? 

Tvůj hlas s ozvěnou se vrací, 

,, už tu není!“ 

Kristýna Coufalová 
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Pohádka o kohoutkovi a slepičce aneb 
Hodina němčiny 3. B 

Přišla jednou profesorka Ševčíková do 3. B a povídá „Podíváme se na film, tak to 

připravte.“ I spustil student 3. B projektor a projektor říká: „Kdepak, dnes nefunguji, 

smůlu máš, studente.“ A tak běží student 3. B do učebny 35. „Studentko 2. A, 

studentko 2. A, nevyměnili byste si s námi třídu? Nefunguje nám projektor.“ A 

studentka 2. A odpoví: „Nevyměnili, máme prezentaci.“ I utíká student 3. B do učebny 

31. „Studente 4. C, studente 4. C, nevyměnili byste si s námi třídu?“ „Vyměnili, máme 

matiku,“ říká student 4. C, „ale to si dohodněte s profesorkou Šmejkalovou.“ I běží 

student 3. B do kabinetu fyziky. „Profesorko Šmejkalová, profesorko Šmejkalová, 

nevyměnili byste si s námi třídu? Nefunguje nám projektor.“ A profesorka bez 

průtahů souhlasí. Tak se třída stěhuje do učebny 31. 

Jenže v učebně 31 televize říká: „Se mnou je něco špatně, studente, nejde mi 

zvuk.“ I běží student 3. B za profesorem Ševčíkem. Profesor Ševčík nám může pomoci. 

„No jo, to chce přeinstalovat,“ říká profesor Ševčík, „ale já nemám heslo 

administrátora.“ I utíká student 3. B do učebny 53. Tu slyší profesora Markalouse „Ta 

tabulka ti leze ze stránky do všech směrů a jak to, že neznáš funkci mediánu?“ I 

stepuje student 3. B drahnou dobu před učebnou 53. „Pane profesore, pane 

profesore, dáte mi administrátorské heslo? Profesor Ševčík potřebuje přeinstalovat 

televizi.“ „Administrátorské heslo není pro studenty,“ odpovídá profesor Markalous, 

„zadám ho sám.“ I běží student 3. B s profesorem Markalousem do učebny 31. V 

učebně 31 zrovna profesor Drápalík potvrzuje administrátorské heslo. I odchází 

brblající profesor Markalous zpět do učebny 53. 

„Nebyla nalezena anténa,“ říká televize „přejete si spustit průvodce problémů s 

anténou?“ „Nepřeji,“ odpovídá profesor Ševčík. „Nebyly nalezeny žádné 

kanály,“ informuje televize, „přejete si spustit vyhledávač kanálů?“ „Nepřeji," 

odpovídá iritovaný profesor Ševčík. „Vaše televize není registrovaná,“ pronáší 

televize, „přejete si ji registrovat?“ „Nepřeji,“ odsekává naštvaný profesor Ševčík. 

„Přejete si zapnout dětskou kontrolu?“ nabízí televize. „Nepřeji!“ křičí zrudlý profesor 

Ševčík. „Přejete si ukončit instalaci?“ táže se televize. „Nepřeji, tedy přeji!“ zakoktá se 

úlevou profesor Ševčík. „To si ze mě děláte pr***“ dodává student 3. B. 

„To nepůjde,“ říká konektor, „já jsem starý konektor a do portu toho nového 

notebooku se nevejdu. Potřebuješ redukci, studente.“ I běží student 3. B do učebny 

38. „Profesorko Borlová, profesorko Borlová, půjčila byste nám redukci?“ prosí 

student 3. B. „Půjčila, studente, půjčila, ale někdo všechny redukce ukradl. Poslední 

redukci má profesor Hlavsa a nikomu ji nechce dát.“ I utíká student 3. B do kabinetu 

zeměpisu. „Profesore Hlavso, profesore Hlavso, půjčil byste mi 

redukci?“ „Půjčil,“ připouští profesor Hlavsa, „ale přines mi kafe“. I běží student 3. B 

do bufetu. „Paní bufetářko, paní bufetářko, dala byste mi kafe?“ „Dala, studente,“ říká 
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paní bufetářka, „ale prošel tudy profesor Richards. Kafe došlo.“ I běží student 3. B do 

kavárny za školou. „Dala byste mi kafe?“ táže se student. „25,--“ říká prodavačka. I běží 

student 3. B s dvojitým esspresem s extra pěnou do kabinetu zeměpisu. 

Televize běží, redukce funguje, notebook je připravený a profesorka Ševčíková 

prohrabává kabelku a prohlásí „Tak se studenti omlouvám, já jsem to CD zapomněla 

doma.“ 

Napsáno na motivy skutečných událostí. 

Tomáš Novotný 

Mow Fengári 
Kdysi, to bylo opravdu hodně dávno, když žili na hoře Olymp bohové, byla ještě 

jedna podivuhodná hora, která se jmenovala Mow Fengári (Fialový měsíc). Bohové 

tuto horu navštěvovali nejraději za úplňku, protože na této jediné hoře byl úplněk 

vidět dobře zblízka. Bohům tento jev připadal zvláštní, protože na hoře Olymp byl 

vidět úplněk z velké dálky kdežto na hoře Mow Fengári, tak blizoučko. Blízkost úplňku 

byla, tak vyzývavá, že bohové nemohli odolat pokušení se úplňku dotknout. Úplněk 

byl velice blízko, ale kousíček přece jenom chyběl k dotknutí z hory. Zeus se s 

představou, že se úplňku nedotkl, nemohl smířit. Začal mít velice zvláštní sny o 

úplňku, který mu dává úkol, aby pozval na horu z lidského světa všechny nejlepší 

sochaře. Ať naproti úplňku nechá postavit sloupy, na kterých budou ze zlata sochy 

bohů. Pak se mu vyplní zvláštní přání. Zeus to bral velice vážně ani chvíli neváhal a 

okamžitě svolal na horu sochaře. Když to ale řekl všem ostatním bohům, vysmáli se 

mu. Nakonec mu řekli, ať tedy sloupy postaví, že tam po nich zůstane aspoň nějaká ta 

památka, ale že jsou zvědaví, jaké přání se mu vyplní. Zeus tento úkol splnil. Po 

několika dnech a několika nocích, kdy měl býti úplněk, se zase všichni bohové sešli. 

Náhle když se úplněk vyhoupl, se sochy rozsvítily. A v prostoru mezi úplňkem a sloupy 

se objevila zvláštní fialová koule. Bohové se divili a báli, raději se nechtěli vůbec té 

zvláštní koule dotknout. Zeus byl omámen a něco ho k ní přitahovalo, až se té koule 

dotkl. Najednou zmizel. Bohové ho hledali, ale on nikde nebyl. Po nějaké chvíli se 

vrátil, byl velice zvláštní. Byl silnější a mocnější. Tak se mu vyplnilo přání být mezi 

všemi nejmocnějším bohem. Mohl přivolat bouře, déšť, slunce, sníh a úplněk, na co si 

jen Zeus pomyslel. Samozřejmě se bohové lekli a styděli. Věděl, že je z nich teď 

nejmocnější. Všichni se mu začali omlouvat a klanět, že měl pravdu. Zeus tuto horu 

pojmenoval Mow Fengári podle fialového měsíce. 

Kristýna Coufalová 
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Helgolandská romance 
Kýl malého rybářského člunu zaskřípěl na písku. Přehoupl jsem se přes bort a mé 

boty se zabořily do mokrého písku. Dnes je výborná noc. Bouře zuří a vlny bijí do 

pobřeží. Až budu hotový, budu muset vylít vodu z člunu. Někde tam je loď plná 

bohatých kupčíků a jejich bohatství. Dnes má dorazit do přístavu. Ale nedorazí, není 

to poprvé, co věším svou lucernu na tuhle skobu zatlučenou do skály na břehu. Zatím 

ji nechám zastíněnou. Až se v mém dalekohledu objeví loď, začnu v pravidelných 

intervalech blikat svou lucernou. Z lodi to bude vypadat stejně jako maják, který je 

dobrých pět mil odsud. V bouři se přeci vzdálenosti dají lehce splést, že? Hehe. A až 

najede přímo do tamté skupinky v tmě a dešti téměř neviditelných skal, budou peníze 

těch vypasených obchodníků jen moje. Já jim dám, rybářům prašivým! Moje dcera 

bude mít takové věno, že se o tom bude ještě sto let mluvit. Á, támhle už vidím 

záblesky bílých plachet nad vlnami. Stínidlo na lucerně trochu drhne a skřípe. Měl 

jsem je namazat, než jsem vyjel. Ksakru, a že to jde ztuha.  

Už změnili kurz. Všimli si mého majáku. No tak, už je chvíli. Začíná mě pekelně 

bolet ruka. Vážně jsem měl ten krám promazat. A je to tady. Bílé plachty se kácí na 

stranu a přísahám, že slyším praskot dřev a křik. I když, přes tuhle bouři bych neslyšel 

ani, kdyby mi někdo zatroubil do ucha na mlžný roh. Mno, čas to zabalit. Jsem 

promočený na kůži, jak jsem tu stál. A bude to ještě horší. Alespoň že člun jsem 

odrazil od břehu a nepromočil si boty. Lucernu jsem pověsil na hák a zasadil vesla. 

Dostat tenhle člun přes vlnobití ke skalám bude fuška…. 

Ale ke všem ďasům! Náraz ji přetočil kýlem vzhůru. Stěžně jsou zlomené a paluba 

pod vodou. Budu se muset prosekat bortem. Kam jsem zahrabal tu sekeru? Ne, pruty 

ne, a tady je, zabalená do sítě. Jen abych nesklouzl. Skály jsou neustále bité vodní 

tříští a plné kluzkých chaluh. Hmm, tohle vypadá dobře. Skála při nárazu prorazila 

pořádnou díru a převrácený koráb se na ní zastavil. Až odsekám část zlámaných prken 

kolem, budu se moc tou dírou protáhnout kolem skály do podpalubí a pak ať si 

sousedi závidí, jak bohaté bude věno mé dcery. Počkat, neslyším něco? Přes údery 

sekyry na vodou ztvrdlé dřevo si nejsem jistý. Uff, stejně se potřebuju vydýchat. 

Začínám na tohle být moc starý „Haló? Slyší mě někdo? Pomozte mi! Dostaňte mě 

odsud! Vezu zlato, hromady zlata a zboží, dám vám půlku, když mě odsud dostanete, 

hlavně rychle!“ Co to k čertu? Některý z těch kupců to přežil. Che, kdepak půlku, ty 

vypasený mizero! Jen si pomoz sám, vždyť jsi celý život nic nedělal, jen vysedával na 

prdeli a počítal zlato, zatímco já tady živořím pro pár mřenek. Jen se odtamtud 

dostaň sám. Já si zítra přijdu pro obě půlky tvého bohatství. 

Už svítá. Ruce mě bolí z veslování. Naštěstí už se moře utišilo. Loď stále leží u skal, 

jen mi tentokrát nelítá déšť do obličeje a vlny se netříští na skalách. Na zabušení 

sekerou do trupu nikdo neodpovídá. Já ti dám půlku, ti šizuňku škudlivý, hehe. Jak to 

jde od ruky, až třísky lítají. Škoda že ten trik s lucernou nefunguje ve dne. Ve dne se 

tesá mnohem jednodušeji. No, konečně se ten trám pohnul, fuj! To jsem se lekl. 
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Utopenec, bílý a nasáklý vodou. Jak je ti teď obchodníč… a k sakru! A je po svatbě. 

Vždyť je to zeť!

Helgolandská romance od J. Nerudy volně převyprávěná Tomášem Novotným 

Zkouška 
Praha je tak nádherná! 

Ranní slunce osvětlovalo zelený Petřín a za ním monumentálně se tyčící Pražský hrad. 

Špičky Emauzského kláštera se zlatě leskly a já mířil přes železniční most k Výtoni. 

Jemný větřík mi čechral vlasy a od řeky se linul chladný a čerstvý vzduch. Zámky na 

zábradlí se začaly povědomě třást, to jak přijížděl vlak. Něco tu však chybělo. 

Vlak. Při prvním otřesu jsem málem ztratil vědomí, jen těsně jsem se vyhnul 

železné konstrukci. Dřevěná prkna se nebezpečně probíhala a já se rychle vyškrábal 

na nohy. Další trhnutí mě opět téměř povalilo, tentokrát jsem se však udržel a rozběhl 

se směrem ke schodišti. Provázel mě nářek bortícího se Vyšehradu, jehož trosky nyní 

čeřily už tak vzkypělou hladinu Vltavy. Zahlédl jsem v polovině zlomený Žižkovský 

vysílač, jenž se právě poroučel k zemi. Na levém břehu panovala apokalypsa, dokonce 

větší, než na břehu pravém. Petřínská věž už dávno nestála a na celém kopci byly 

vidět hromadné polomy. Z místa, kde jsem tušil Anděl, se linul hustý dým s náznaky 

plamenů. Hroutící se špičky Pražského hradu symbolicky ukončovaly několik staletí 

dlouhou historii Hradčan i celé Prahy, kterážto se měnila v haldu trosek. 

Z mostu jsem seběhl včas. Nicnetušící vlak jedoucí na Hlavní nádraží právě porušil 

křehkou stabilitu železná konstrukce a ta se začala hroutit do řeky. Podobný osud 

potkal i nedaleký Palackého most, přes nějž místo vlaku projížděla tramvaj. Naprostý 

chaos. 

Domy, které ještě nespadly, se drolily a jejich trosky zasypávaly prchající Pražany. 

Ti, kteří se snažili zachránit na Náplavce, byli smeteni nenadálou tsunami a 

rozmačkáni onou nešťastnou tramvají z Palackého mostu. Těsně jsem se vyhnul 

padající lampě, která místo mě zavalila úředníky jedoucí v autech na nedaleká 

ministerstva. Téměř žádná budova už nestála. Na Petříně právě docházelo k masivním 

sesuvům půdy, pohřbívajícím celý Újezd. Anděl zachvátil požár, stejně tak i Strahovský 

stadion. Podskalí se propadalo a bylo pomalu zaplavováno bouřící se Vltavou. Naproti 

tomu část Smíchova a protilehlého Podolí byla vyzdvižena o dva metry a to způsobilo 

přívalovou vlnu, deroucí se do centra Prahy. V tu chvíli se ulomila Vyšehradská skála a 

ještě zvýšila ničivý potenciál vlny, která právě devastovala Rašínovo nábřeží a ve 

Vyšehradském tunelu smetla další tramvaj. Zkáza. 

Právě ve chvíli, kdy mě příval vody dostihl spolu s desetitunovým fragmentem 

mostu, se scéna zastavila a nade mnou se ozval hlas sedmdesátiletého profesora 

Hlavsy: „Tak, studente, a teď mi určete, jaké magnitudo to zemětřesení mělo.“ 

Jakub Třešňák 



LITERÁRNÍ VÝPLODY Z GYBOTU  B-KOMPLEX 

 
16 

Dvojí metr 
Stalo se vám už někdy, ať už jako řidičům, spolujezdcům anebo jen přihlížejícím 

chodcům, že by silniční provoz ochromil nějaký nezvaný host? Mně už se to totiž stalo 

mnohokrát. Šlo o všudypřítomné žáby, těžkopádné ježky, slunící se užovky či 

nerozhodné slepice. Nebo kachny. Pokud možno s káčaty. To je potom teprve zábava. 

Řidiči zastavují a rozplývají se nad roz(to)milou selankou, štrádující si to mezi rybníky, 

div z té scény nedostanou cukrovku. Hlavně aby se mamince ani kachňátkům nic 

nestalo. Proč? Protože jsou přece tak roztomilí! Jak se tak bezstarostně kolébají 

autům navzdory po víceproudých silnicích bez bázně a hany… A jsou načechraná. A 

mají zobáčky. Zkrátka a dobře, přejet je by byla jednosměrná jízdenka do pekla. 

Možná proto jsem se nedávno musela zamyslet nad tím, jak by přihlížející reagovali, 

kdybych prostě vystoupila z auta a jednomu z káčat zakroutila krkem. Nejspíš bych 

několika dětem způsobila trauma, dospělé bych úspěšně znechutila. Protože je to 

nehumánní a kruté. Byla bych za zrůdu. Ale já to neudělám, protože je to zbytečné a 

dekadentní. Stejně jako by to neudělal žádný normální racionálně uvažující člověk. 

Takže až průvod úspěšné dosáhne druhého břehu silnice, dají se auta znovu do 

pohybu a zamíří ke svému původnímu cíli. Domů, do práce či do školy, kde stráví svůj 

den, který zakončí pokud možno nějakým dobrým jídlem. Třeba kuřecími řízky. A tady 

konečně přicházím k motivu celého mého zamyšlení, a to chování a nastavení naší 

společnosti.  Protože člověk, který by mohl dopoledne prohlašovat násilí na zvířatech 

za nelidské, si odpoledne dopřeje kus steaku nebo kuřecí nugety bez sebemenšího 

pocitu viny nebo tušení, že je něco špatně. Je to standardní. Nepřijde nám divné, že 

podporujeme jatka, na kterých ročně umírají miliony slepic, které jsou nejprve 

předávkovány růstovými hormony, potom nacpány do klecí, kde jsou nuceny snášet 

vajíčka do naprostého vyčerpání, a nakonec zavěšeny za nohy do stroje, který je 

postupně, jednu po druhé, za jejich služby odmění dekapitací. A malí kohoutci? 

Nemyslete si, že by tomu snad náhodou ušli. Skončí buď v plastových pytlích, nebo 

drtičích. Protože jsou, nečekaně, pro mléčný průmysl nevhodní. Tohle všechno se 

děje za oponou, ale my vidíme jenom kachnu s průvodem káčat, batolící se přes 

silnici. Čím se liší od slepic, hus, krůt nebo svých družek které se narodily, jen aby pro 

nás mohly zemřít? Jak si to zasloužila? Je snad speciální? Má nějakou ptačí 

superschopnost? Těžko. Co je pak ale to, díky čemu dostala právo žít právě ona? 

Tereze Kroužková 
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Zaostřeno na summit 
Na začátku školního roku nás seznámila paní prof. Keprtová s projektem Pražský 

studentský summit. Pro ni i pro nás to bylo něco nového, což jsme si nemohli nechat 

ujít, a to i přestože už jsme dopředu věděli, že tomu budeme muset obětovat pár pro 

nás drahých sobot. A tak jsme já, Anička a Nikča skočili po příležitosti, která nám 

umožnila se dostat do prostředí nám ještě neznámého – politiky.  

Bylo možné se přihlásit do několika „modelů“ - středoškolských modelů OSN 

(probíhajícím v českém jazyce) a NATO (v jazyce anglickém) a vysokoškolských modelů 

EU (česky) a V4+ (anglicky). Zapáleně jsme zkoumali prospekty a s hrůzou jsme zjistili, 

že uzávěrka přihlášek je již za týden!  

Museli jsme tedy dát dohromady delegaci, napsat asi stránkovou esej na téma 

„Zahraničně-politické priority vámi vybraného státu“ a vůbec udělat vše pro to, 

abychom pokud možno co nejvíce zvýšili pravděpodobnost našeho přijetí. 

Povedlo se. Přestože jsme celou esej odesílali asi pár minut před deadlinem, byli 

jsme přijati – sice těsně, ale byli! Počáteční nadšení ale vystřídala hrůza. Místo 

Švédska, které jsme si vybrali a o kterém jsme psali již zmiňovanou esej, nám byl 

přidělen stát, který se námi vybranému ani v nejmenším nepodobal – Súdán. Už jen ta 

představa, že budeme o tomto státě muset hledat poměrně podrobné informace, 

nás vyděsila. Přesto jsme se odhodlali nevzdat se hned na začátku a šli jsme do toho. 

Před námi bylo pět přípravných setkání. První pro nás všechny bylo to, kterého 

jsme se nejvíc báli, nikdo z nás totiž s podobnými akcemi neměl zkušenosti. 

Dopolední část (stejně jako u ostatních přípravných setkání) se skládala z 

organizačních informací a mimo jiné jsme se dozvěděli, že jsme ani zdaleka nebyli 

jedinými neznalými nováčky na Summitu. Při dotazu, kdo z pléna je tam poprvé, se 

zvedly minimálně dvě třetiny rukou, což nám dodalo trochu sebevědomí. Krom toho 

jsme si také vyslechli bezesporu zajímavý projev pana ministra pro lidská práva Mgr. 

Jiřího Dienstbiera. 

V odpolední části programu jsme se vydali do orgánů, ve kterých byl právě Súdán 

zastoupen – UNESCO (věda, výchova a kultura), UNEA (enviromentalita) a HRC (lidská 

práva). Tam byl každý z nás detailněji seznámen s průběhem dalších přípravných 

setkání a také nám byla poprvé nastíněna konference, tedy konec celé simulace, kde 

mělo vše vyvrcholit. V té době jsme ještě ani netušili, o jak prestižní a slavnou akci se 

jedná. V orgánech jsme měli i spoustu možností se blíže seznámit s dalšími delegáty, 

jelikož právě socializace je jedna z hlavních částí celého projektu. 

Po konci prvního setkání už jsme byli víceméně se vším seznámeni a co víc, 

Summit se nám už tehdy vryl do mozku. Mně osobně se o něm dokonce i zdálo! Měli 

jsme velké štěstí, jelikož předsednictva orgánů složená z vysokoškoláků, díky nimž 

vlastně celý projekt existuje, byla velmi příjemná a nápomocná, a to nejen na prvním 

workshopu, ale v průběhu celého projektu. 
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Následovala další přípravná setkání, během kterých jsme se naučili neuvěřitelné 

množství nových schopností a zdokonalovali je. Za všechny zmíním kupříkladu psaní 

stanovisek na daný bod agendy, umění argumentace a vyhýbání se argumentačním 

faulům či prosté a efektivní hledání informací na internetu – na Summitu si totiž s 

Wikipedií nevystačíte. Jste nuceni pátrat na anglických stránkách ministerstva vašeho 

státu – a to ještě máte štěstí, pokud je vůbec má! Postupně nám byly také právě v 

orgánech představovány body agendy, o kterých se mělo finálně jednat na již 

zmiňované konferenci. 

Když skončilo poslední přípravné setkání, vrátili jsme se naší nervozitou do doby 

před prvním přípravným setkáním – čekalo nás totiž vyvrcholení celého projektu. Teď 

už to byla spíše ta „příjemná“ nervozita plná očekávání a zvědavosti, protože jsme 

nevěděli, co od konference čekat. 

Těsně před ní jsme ale ještě měli možnost navštívit súdánskou ambasádu ve 

Střešovicích. To pro nás byla neuvěřitelně přínosná zkušenost, jelikož veškeré 

informace, které jsme o Súdánu měli, byly vždy „z druhé ruky“ – ze zpráv OSN, z 

webových stránek Ministerstva zahraničních věcí,…  

Ale mít možnost se na všechny problémy zeptat přímo paní tajemnice a dozvědět 

se, že Súdán vlastně není ani zdaleka tak zaostalá a nebezpečná země, za kterou ji 

všichni mají, byla jedna z nejpřínosnějších z celého Summitu a naprosto nám změnila 

pohled na nám přidělený stát. 

První den proběhlo v hotelu Ambassador-Zlatá Husa slavnostní zahájení. Bylo 

pozváno mnoho slavných a významných hostů, příkladem může být bývalý ministr 

zahraničí Karel Schwarzenberg nebo kanadský velvyslanec Otto Jelinek. Následovaly 

projevy delegátů všech přítomných států a mezinárodních organizací, s nimi tedy i náš 

projev, jehož cílem bylo shrnout, čeho všeho bychom chtěli na konferenci dosáhnout 

v rámci orgánů. 

Další dny už byly čistě jednací. V devět ráno jsme se sešli a z Kongresového centra, 

kde se jednání konala, odešli až po šesté večer. V každém orgánu se projednávaly 

rozdílné body agendy. Za UNESCO zmíním jako příklad „Integraci uprchlíků do 

vzdělávacího systému“, za UNEA „Nakládání s odpadem“ a konečně za HRC „Svobodu 

náboženského vyznání“. Každý orgán měl celkem tři body agendy. Ačkoliv jednání 

byla velmi náročná, vše jsme si užili a všichni tři jsme byli rádi, že jsme se mohli celého 

projektu zúčastnit.  

Samozřejmě plánujeme účast i příští rok, protože něco takového si přece 

nemůžeme nechat ujít! Rozhodně Summit doporučuji všem, které politika zajímá 

nebo by se o ní chtěli něco dozvědět. Neboť je to projekt, který vám přinese nejen 

nové schopnosti, ale také přátele a kontakty. Nakonec je nutno zmínit poslední věc, 

která nám byla vštěpována už od začátku: „Pokud Summitu obětuji dostatek času a 

píle, vrátí se mi to několikanásobně zpět.“ 

Petr Louda 
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Jak modely Spojených národů spojily 
svět.

Mun. Asi si říkáte: „Co to proboha je?“. Vím, zní to jako nějaké zaklínadlo a svým 

způsobem to zaklínadlo je. Má možnost vás změnit v někoho jiného a dá vám moc 

dělat rozhodnutí, která změní svět (nebo s ním aspoň pořádně zatřesou). Přece – kdo 

nechtěl alespoň jednou vládnout světu? Udělat z něj lepší (nebo horší) místo, ale 

hlavně dokázat, že na to prostě má? 

Protože když jste v zajetí MUNů, můžete jen vyhrát nebo zemřít. 

O čem je řeč? 

MUN nebo také model Organizace spojených národů (anglicky Model of United 

Nations) je simulací fungování jedné z nejvýznamnějších mezinárodních organizací. 

Tyto simulace se stejně jako OSN vyvinuly se svého předchůdce – modelů Ligy 

národů, které lidem po celém světě měly vysvětlovat fungování mezinárodního 

systému a propagovat ideu společné práce pro udržení světového míru. Časem se 

MUNy staly velmi prestižní akcí, kam jednotlivé školy z celého světa vysílají týmy těch 

nejschopnějších mladých diplomatů. 

Princip je prostý – když zjistíte, jak je těžké něco dohodnout ve skupině různých 

příp. i konfrontačních názorů, až tehdy si uvědomíte, jak je mír křehká věc. 

Sama to mohu potvrdit zkušeností z workshopů odpolední orgánové části UNEA. 

Jestliže máte 52 delegátů, z nichž každý z nich je připraven tvrdě hájit pozici svého 

státu, své stanovisko, je velice komplikované – a dlouhé – dobrat se kompromisu, 

který by vyhovoval všem. Při této příležitosti smekám před delegáty zemí, jež se 

dohodly v rámci Pařížské klimatické konference. Je vždy těžké dosáhnout konsensu v 

případě otázek ozbrojení, v případě otázek zdraví, mírové pomoci, ovšem není nic 

náročnějšího než dosáhnout konsensu v případě otázek ekologických. 

Pro koho jsou MUNy? 

Modely OSN jsou otevřené všem, jak z řad středoškolských, tak vysokoškolských, 

kteří mají chuť se rozvíjet a zkoumat hlubiny neznáma. Často jsou organizovány i na 

mezinárodní úrovni, takže vedle zlepšování jazykových dovedností tu je také možnost 

poznat nové lidi z různých zemí a kultur. S rozvojem popularity simulací souvisí i 

zařazení organizací, které spolupracují. Je totiž velice snadné na teoretické bázi řešit 

např. problematiku emisních povolenek či lidských práv, ale v „realitě“ je nutné brát v 

úvahu i finanční, bezpečnostní a sociální zájmy, které vytváří pro státy často 

neřešitelná dilemata. 

Co se mě týče, z tohohle důvodu jsem si později velice vážila toho, že nám byl 

přidělen zrovna Súdán. Víte, když jste na jednání, je úplně jedno, co si o dané 

problematice VY myslíte. Nejste vy, nejsem já, je jenom MY. Jste státem, který 
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reprezentujete. Byť máte na problematiku naprosto opačný názor, na diplomatické 

půdě nikoho váš názor nezajímá. Důležité je reálný postoj vašeho státu. Na Summitu 

neexistujete, jste ústy státu, jste očima země, jste delegátem.

Ale zase zpět k historii. 

Za nejstarším MUN je považován model harvardské univerzity. V roce 1927 

Harvard uspořádal první ročník Modelu Společnosti národů, po kterém následovala 

konference Modelu Spojených národů v roce 1953. Jak je vidno, studentské klima je s 

modely úzce spojeno. A spojena je s nimi také závislost – spousta absolventu se s nimi 

nedokáže rozloučit, a proto existuje také řada vysokoškolských modelů. Jedním z nich 

je Haagský mezinárodní model OSN již z roku 1968. V současnosti se jedná o prestižní 

konferenci, které se každoročně účastní kolem 4000 studentů z celého světa. 

Nejstarším ryzím vysokoškolským modelem v Evropě je TEIMUN, který byl založen 

americkými studenty, kteří „munovou kulturu“ chtěli představit svým evropským 

přátelům během výměnného pobytu v roce 1987 v Haagu. 

Přestože počátek modelů OSN je v USA, konference jsou pořádány celosvětově a 

v posledních desetiletích zažily modely velký bům a nově se rozšířily i do Asie a Afriky. 

Summit = MUN ?

Sám Pražský studentský summit kdysi dávno začal jako MUN, konkr. jako simulace 

jednání Rady bezpečnosti během českého členství v tomto orgánu. (Modely se 

opravdu řídí realitou. Pro neznalé: Rada bezpečnosti je složena z pěti stálých členů 

(Číny, Francie, Ruska, Velké Británie a USA) a deseti nestálých, kteří se průběžně 

„točí“. ČR byla členem v letech 1994 – 1995. pozn.) 

Dlouho byl Summit MUN, neboť byl prezentován jako Pražský model Spojených 

národů, neboli PMUN. Dnes Summit ale pojem MUN přerostl, neboť je již složen z více 

modelů. Přes to všechno model OSN zůstává jeho největší a nejdůležitější částí, na 

kterém celý Summit stojí. 

Každý MUN je jedinečný a má svá pravidla a odlišnosti. Liší se v délce jednacích 

dnů, v existenci přípravných setkání i v tématice. Existují kupříkladu i historické MUNy, 

fantasy MUNy i sci-fi MUNy. Může tak třeba stát jednou současný velvyslanec vedle 

Gandalfa či Johna F. Kennedyho. Myšlenku mají ale MUNy stejnou : 

Bavit se, seznamovat se, učit se a užít si členství v globální rodině „munerů“. 

Protože jenom ve skupině „munerů“ na sebe v tramvaji voláte názvy států, 

protože jenom ve skupině „munerů“ si uvědomujete váhu každého slova a zároveň 

křehkost celého systému. 

Uvědomila jsem si, jak je potřeba zaměřit se na svět kolem sebe a svou roli v něm. 

Kdo ví, třeba jednoho dne přijdu do školy/práce a proti mně se v opozici ocitne 

muner, který rozhodně není zvyklý ustupovat kdekomu. Já ale budu připravená. 

Anna Martínková 



B-KOMPLEX   PROJEKTY 

 
21 

Yoda Mentorship Program 
Ti, kdož pořádně sledují školní emailovou komunikaci, zajisté také zaregistrovali 

email pana profesora Šímy, jenž nás zhruba v listopadu seznámil s dalším zajímavým 

projektem. 

Oč se jedná? 

Prvním ročníkem se v současnosti koná tzv. Yoda Mentorship Program, který 

našel svou inspiraci ve slovenském předchůdci. Jedná se o projekt seberozvíjení a 

sebepoznávání za pomoci mentora. Program je veden formou mentoringu. Každý 

úspěšný uchazeč bude přiřazen mentorovi, se kterým se bude pravidelně scházet – 

nejčastěji přes Skype. Spolu budou pracovat na dosažení cílů, které si student na 

začátku programu sám určí. Důležitou součástí je i jeden větší projekt, který si 

student vymyslí, naplánuje a uskuteční. 

A proč zrovna Yoda? Cituji z webové stránky: „Protože mistr Yoda z Star Wars 

dobře vystihuje cíle našeho programu: umění čerpat svou “Sílu“ z moudrosti a touhy 

konat dobro a chuť tyto vlastnosti dále předávat. S Yodovou trpělivou pomocí a 

přísným vedením se hrdina filmu zaučuje v používání vlastních schopností a kosmické 

síly.“ 

Kdo je mentor? 

Mentorem se v tomto projektu stává český student studující v zahraničí. Je to 

člověk, který prošel speciálním školením, aby byl schopen podat ti pomocnou ruku, a 

aby dokázal správné vést a naučit tě uvažovat tak, jak je to pro tebe nejlepší. Popř. ti 

pomůže najít samu sebe, pomůže ti určit, čím bys třeba chtěl být. 

Co mi to přinese? 

Možná si během čtení říkáte: „A k čemu mi to jako bude?!“ - stejně jako já při 

prvotním čtení. Seberozvoj? Sebepoznávání? Blbost! 

Přihlásila jsem se tam jenom kvůli zlepšení anglického jazyka, to byl můj cíl. Ale od 

prvního dne jsem nadšená. Nejenom, že jsem poznala 25 zajímavých lidí z celé České 

republiky (nemluvě o jejich úspěšných mentorech), ale také jsem se dozvěděla 

přínosné informace a dostala povědomí o zajímavých projektech. Upřímně? Cítila 

jsem se tam trošku nevhodně – neboť spousta lidí, které jsem měla tu čest tam 

poznat, jsou úspěšní vítězové debatních a jiných argumentačních soutěží. Většina z 

nich je zapojená ve vedení studentského parlamentu. Zjistila jsem, že mnoho lidí 

znám z Pražského středoškolského summitu, byť jen od vidění, mnoho z České 

středoškolské unie… (O obou projektech v další části časopisu) Celkově můžu říct, že 

jsem se dostala mezi vrstevníky, kterým není jedno, jak se nahlíží na středoškoláky. 

Kterým není lhostejná přítomnost a kteří chtějí být prospěšní společnosti tak moc, jak 

mohou. 



PROJEKTY  B-KOMPLEX 

 
22 

Ale ne všichni byli zainteresovaní jenom ve veřejné sféře. Byla tam dívka z 

Ústecka, úspěšná tanečnice, ragbista,… Zkrátka široké spektrum lidí. 

Pokud nevíš, co by, a kladeš si otázky jako „Jaké jsou vůbec mé cíle ve škole a v 

životě? Co pro ně můžu udělat? Co chci dělat? Co jsou mé silné/slabé stránky?“ (anebo 

si chceš zkrátka „jen“ zlepšit angličtinu jako já), pak Yoda Mentorship Program v 

příštím školním roce je tu právě pro tebe! 

Anna Martínková 

Více informací na www.yodamentorship.cz 

 

  



 

 

Zahradní slavnost 2016 
Letos na téma „Podmořský svět“ 

Gymnázium Botičská 

27. 6. 2016 

Program: 

17.30 Odhalování rozmístění atrakcí a jejich zákoutí 

17.50 Uvítací projev, moderuje Lucie Plecitá, Katka Slánská (3. A) 

18.00 Hraje kapela „J!Scream“, Václav Chaloupecký a spol. 

18.30 Vystoupení 1. A – „Hledá se název“, prof. Majíčková 

18.40 Vystoupení 1. B – „Podmořský Gybot“, prof. Šafařík 

18.50 Vystoupení 1. C – „Mořská panna“, prof. Borlová 

19.00 Vystoupení 1. D – „Ze života sasanek“, prof. Rážová 

 

19.10 Reprodukovaná hudba – Michal David nesmrtelný 

 

19.50 Vystoupení 2. A – „Hledá se 2. A“, prof. Keprtová 

20.00 Vystoupení 2. B – „Mrtvé moře ožívá“, prof. Čambal 

20.10 Vystoupení 2. C – „Hledání ztracené Atlantidy“, prof. Sudzinová 

 

20.20 Hraje kapela „J!Scream“, Václav Chaloupecký a spol. 

 

21.50 Vystoupení 3. A – „Podmořské vystoupení Stanada Kostka“, prof. Valentová 

22.00 Vystoupení 3. B – „Tři citronky“, prof. Šíma 

21.10 Vystoupení 3. C – „Spongebobe“, prof. Cupalová 

 

21.20 Reprodukovaná hudba – podvečerní taneční megahity 

 

22.00 Ukončení Zahradní slavnosti 

odvoz techniky (kapely), úklid areálu školy (3. A, C) 

 


