Úvodník.........................................................................................................................................................Str. 2
Státní maturity.......................................................................................................................................... Str. 3

Nová zkouška dospělosti rozdělila národ na dva tábory
Ze života školy........................................................................................................................................... Str. 4 - 6
Jménem zákona........................................................................................................................................Str. 7

Zajímavosti ze školského zákona
Nad sklenkou vína...................................................................................................................................Str. 8

Hody
Strasti každodenního života studenta.......................................................................................... Str. 9

ALE - luja cestování
Ze studentské kuchyně......................................................................................................................... Str. 10

Svět nepřichází o básníky
Rozhovor...................................................................................................................................................... Str. 11

Posvítili jsme si na novou posilu RNDr. Dvořákovou
Recenze.........................................................................................................................................................Str. 12

Linkin Park – A Thousand Suns, Red
Koutek srandy............................................................................................................................................Str. 13

Tentokrát na téma Počítače
Pepa Ranec..................................................................................................................................................Str. 14

Zakladatel studentského senátu
13. komnata................................................................................................................................................Str. 15 - 16

Půda
Za kulturou..................................................................................................................................................Str. 17

Vážení čtenáři, milí studenti!
Vítám vás na stránkách školního časopisu. Jak jistě všichni víte, náš šéfredaktor nám odmaturoval, a
tak nastala otázka, co dál s časopisem. Volba padla na mě a ačkoli jsem se bránil, nakonec jsem se
vedení časopisu ujal a začal to brát jako výzvu. Zapojil jsem několik nových redaktorů a musím říct,
že se do psaní vrhli s vervou a nadšením. Žádné velké změny se nechystají. Většina rubrik a
struktura časopisu zůstává tak, jak jste ji důvěrně znali. V tomto školním roce se můžete těšit ještě
na další tři čísla našeho časopisu.
Tématem číslo jedna v říjnu byly rozhodně státní maturity. Média na nás denně chrlila stovky
vyjádření odpovědných politiků i názory studentů. Generálka se nevyhla ani našemu gymnáziu a
studenti si mohli vyzkoušet jaké je maturovat „nově“. Postřehy a připomínky se pro vás vydala
hledat napříč profesorským sborem Veronika Gecová a tím úspěšně zmapovala situaci na našem
gymnáziu.
Na dalších stránkách se můžete těšit například na Strasti každodenního života studenta, které bude
rozhodně zajímat většinu z vás, prohlédnout si Třináctou komnatu nebo se sklenkou vína skončit u
Koutku srandy.
Doufám, že vám bude náš časopis příjemným zpestřením mnohdy náročného studia na našem
vzdělávacím ústavu a pamatujte: Mnohý žák prospívá špatně jen proto, že má víc rozumu než
učitel.

Doktor alias Filip Zachariaš
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Státní maturity
Nová zkouška dospělosti rozdělila národ na dva tábory
“Přijel k nám černý kůň, zalehl nám celý dvůr..“ Co je to? Známá dětská hádanka a zároveň výrok z filmu
Báječná léta pod psa, se dokonale hodí na současné rozpoložení letošních maturantů. Tím koněm je jak
jinak- maturita.
Ta jako taková vždy byla dostatečným důvodem k nočním můrám všech studentů. Avšak její nová podoba,
tedy maturita státní, způsobuje vrásky na čele i profesorům: „Já osobně jsem tuhle zkoušku vždy
podporoval, mé nadšení se ale zchladilo po proběhlých školeních kantorů cizích jazyků.“ vypověděl o
období před maturitou nanečisto ředitel našeho gymnázia Jiří Vlček.
Nervy profesorů, které byly napjaté k prasknutí, ale nejvíc rozdráždilo nelogické omezení počtu hodnotitelů
ze dvou na jednoho a to těsně před generálkou. Jediným cílem téhle “novoty“ totiž bylo snížení už tak
obrovských nákladů. Což ku prospěchu věci rozhodně není: „Myslím si, že problém určitě nastane
s hodnocením a objektivitou. Což doufám povede k navrácení původního počtu hodnotitelů. Pokud to
opravuje jeden člověk, tak tam ta objektivita prostě není, ať si tvrdí kdo chce, co chce,“ rozhorlil se nad
tímto zjevným problémem pan ředitel.
Maturitní generálka přinesla spoustu odpovědí a mnoho otázek. Veřejností bylo například přímo na
kopytech rozneseno omezení, zakazující studentům odejít ze třídy během testů. „S tím, že by děti neměly
odcházet ze třídy souhlasím. Myslím, že jsou ve věku, kdy se vydržet nejít na záchod hodinu nebo i dvě bere
jako samozřejmost. Výhradu však mám k základní úrovni maturity, především v českém jazyce. Nepostřehl
jsem v ní nic, co by se žáci měli naučit a co by odpovídalo jejich skutečným znalostem. Což logicky
k tvůrčímu učení nepovede,“ zhodnotil zadání testů pan ředitel Vlček.
O tom, že vyšší úroveň maturity přece jen více odpovídá studiu na gymnáziích svědčí i fakt, že právě
v základní úrovni didaktického testu z českého jazyka paradoxně chybí úlohy z mluvnice a literatury. „Ve
vyšší úrovni jsou odpovědi o mnoho více zřetelnější než v té základní,“ vysvětlovala profesorka Handrlová
„V základní nastává ten problém, že v mnoha úlohách jsou například všechny odpovědi správné, jen se liší
drobností, kterou každý člověk může vidět jinak,“ doplnila.
Koneckonců cílem generálky nebyla ani tak zkouška již zmíněných znalostí studentů, jako spíš ověření
organizace celého projektu. „Z hlediska organizace vše proběhlo celkem hladce. Jen si myslím, že byl
ceremoniál každé zkoušky přehnaný. Po určité době, kdy ten samý kantor opakuje ten samý text té samé
skupině studentů již asi podesáté, možná i úsměvný.“ vypíchl ředitel Vlček jeden z nedostatků, který by
bylo vhodné odstranit.
Další velmi podstatnou “maličkostí“ se stala slibovaná anonymita testů. Již druhý den jsme totiž měli tu čest
spatřit zadání testů z generálek na internetových stránkách některých deníků. Zájemcům z nižších ročníků
tedy předesílám, že mají příležitost zkusit si obě zadání testů. Možnost si je byť jen prohlédnout mají
všichni, včetně široké veřejnosti.
Jediným opravdu znatelným negativem z naší studentské strany nejspíš budou následující termíny. Čas nás
bude od 3.listopadu neskutečně tlačit, protože tehdy nám přijdou naše slavné výsledky. A my budeme mít
na konečné rozhodnutí jen deset dní. Deset dní na to, abychom si vybrali, jestli u maturity “naostro“
zvolíme základní, či vyšší úroveň. „Samotný výběr úrovně už záleží jen a jen na studentech. Jak si kdo troufá,
co hodlá kdo studovat a jak každý sám plánuje svou budoucnost. Za sebe, ale především za maturitní ročník,
jsem velmi ráda, že maturita proběhla, protože měli jedinečnou příležitost si něco takového zkusit. Uvidíme
časem, jaká pozitiva či negativa státní maturita přinese. Vám, studentům, snad přinese jen to pozitivní,
především do dalšího studia a s ním spojených možností do budoucna. Závěrem bych všem chtěla popřát
odpovědné rozhodnutí a samozřejmě úspěšné složení maturity.“ podpořila maturanty (nás!) profesorka
Handrlová.
Veronika Gecová
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Ze života školy
Učebna č. 4 se dočkala modernizace
Třída sexta, která v této učebně sídlí, se od tohoto školního roku může těšit ze zrekonstruované místnosti.
Oprava probíhala pěkně od podlahy, takže byly položeny nové parkety. „Škola vybírala z několika nabídek a
nakonec zvolila zlatou střední cestu,“ sdělil nám ředitel školy Jiří Vlček. Cena se vyšplhala na 110 tis. Kč.
Podstatnější inovací pro studenty je však výměna lavic a židlí. Tyto však musely být ještě jednou měněny,
jelikož ničily novou podlahu. V nejbližší době se připravují podobné opravy i v učebnách č. 3 a 9. (zaf)
Naše gymnázium opět na špičce. Projek Moodle obrazárna bude pro druhé návodem
Ano, nejen studenti a kantoři budou těžit z připravovaného projektu s názvem „Moodle obrazárna“.
Zkušenosti s tímto projektem bude škola tlumočit dalším školám, které se chtějí do podobné aktivity pustit.
Moodle obrazárna má za cíl především schraňovat veškeré informace v elektronické podobě: To znamená,
že veškerá dostupná média ve škole budou přístupna na jednom místě. Projekt je technicky velice náročný pracuje na něm devět lidí. Financování zajistila Evropská unie. Úplné zprovoznění obrazárny můžeme čekat
do konce roku 2011. O projektu budeme ještě dále informovat. (zaf)
Obědy na nástěnce
Co máme dnes k obědu? Tuto větu slýcháme od spolužáků často už v deset dopoledne. Členové
studentského senátu se vám rozhodli vyjít vstříc a vyjednali pro vás pravidelně aktualizovaný jídelní lístek na
nástěnce u vchodových dveří do školy. Jídelníček je dále přístupný na internetových stránkách Gymnázia
Bučovice. Přejeme dobrou chuť. (zaf)
Gymnazisté vyrazili na tradiční výlety a exkurze
K tradici snad už patří exkurze čtvrtých ročníků do Prahy a letos naši studenti v hlavním městě nesměli
chybět. Jako obvykle jim tvořili doprovod kantoři vyučující dějepis, kteří jsou již zkušenými průvodci po Praze
a ví, které místo nevynechat.
K dalším rituálům podzimního gymnázia se řadí výšlap prvních ročníků do Chřibů. Letošní se konal 21. září.
Usměv některým zmizel už po prvním kopci, ale nakonec všichni dobře dorazili do cíle, obohaceni o pěknou
procházku v přírodě a některé historické informace.
Méně tradiční exkurzí byla cesta studentů kvinty, doplněné o žáky 1.A, do Jaderné elektrárny Dukovany,
která se uskutečnila 5. října. Zastávkou byl i Moravský Krumlouv, a tak naši studenti byli možná jedni z
posledních, kteří viděli Slovanskou epopej na svém místě.
V době generální zkoušky státních maturit některé si některé třídy užívaly ředitelského volna, jiné se
vzdělávali externě. Mezi druhé jmenované patřili studenti 3.A a septimy. Navštívili židovské a romské
muzeum, kde se seznamovali s tradicemi a zvyky těchto národů. (zaf)
Absence se drží na nízké úrovni
Ráno zima a odpoledne příjemné teplo. Nejlepší kombinace pro různá nachlazení a chřipky, které se
každoročně objevují, letos udeřily o něco dříve. I Česká lékařská komora zaznamenala nárůst pacientů s
převážně onemocněními horních cest dýchacích. Zjišťovali jsme pro vás, jak se podzimní „chřipkyáda“ dotkla
našeho gymnázia. Třídní učitelé však neevidují žádné výjimečné výkyvy v docházce. Studenti tedy pokud
skutečně nemusí zůstat doma, jdou raději do školy. Dalším tradičním obdobím chřipek je období února a
března. (zaf)
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Ze života školy
Učíme se tancovat!
Jako každým rokem studenti sexty a 2.A navštěvují každé úterý už od září taneční kurzy pořádané taneční
školou H+L Vyškov v sále Katolického domu. V první hodině jsme se učili blues a polku. Tyhle tance nás sice
moc nezahřály, ale hodně pobavily. Další hodiny jsme se naučili "hopsat" do rytmů waltzu, jivu a valčíku.
Tady už jsme se i malinko zapotili, pošlapali si boty a někteří si vykroutili ruky, nohy a bůh ví co ještě. To vše
zatím byl ale odvar, protože do všeho nám pan mistr počítal a my se jakš takš drželi do hudby. Pak nám
počítat přestal. To byl konec. Tím zase nechci říct, že jsme antitalenti, ale když ono je to pěkně těžký si ten
rytmus udržet. I přesto myslím, že to byl zatím nejlepší zážitek z tanečních - pozorovat, jak se každý snaží
udržet rytmus (někdo si nevědomky počítal nahlas, takže každý kdo to viděl nebo slyšel se začal hrozně
smát, takže ztratil rytmus taky :D), nepošlapat partnerce nebo partnerovi nohy a nenarazit do jiného páru.
Je to kumšt, ale zvládáme to! Na naše umění se můžete jít podívat 27.listopadu do Nesovic, kde proběhne
naše zakončená hodina. (hup)
Proč nejede wifi? Kdy zase pojede?
S velkou slávou se loni v září rozjel na našem gymnáziu projekt Bezdrátová škola, který měl podle některých
posunout naši školu na vyšší úroveň. Bohužel ani ne po roku od spuštění se vyskytla první komplikace a
spoustu z vás jistě zajímá, co za nefunkčností wifi vězí a kdy bude opět spuštěna. Jak nám prozradil pan
profesor Souček, jádrem problému je srpnové vyhoření hlavního routeru, který měl na starost chod celé
sítě. Jelikož je nákup nového routeru kvůli zbytečnému plýtvání firem, zařizujících síť na naší škole nereálný,
záleží teď znovuuvedení do provozu na šikovnosti pana prof. Součka rozjet síť jiným způsobem a ochotě
technické podpory na spolupráci s ním. Do té doby se profesoři alespoň nebudou muset rozčilovat nad
oteveřenými notebooky a vy se budete více těšit domů. :-) (dak)
Prodloužená hodina druhých ročníků
O šesté hodině večerní v sobotu 23.října začala pro druhé ročníky a jejich rodiče prodloužená. Žáci taneční
školy H+L manželů Sedlákových zde předvedli své schopnosti po pěti vyučovacích lekcích. Pozorovatelná
nervozita některých žáků při nástupu, kterou se snažili tanečníci zakrýt svým důstojným zjevem, po prvním
tanci odezněla. Na své ratolesti se přišli podívat jak milující rodiče, babičky, dědečkové, tetičky, tak i třídní
učitelé tančících tříd - tedy paní profesorka Lokajová a pan profesor Stavělík. Svou návštěvou přišel tancující
podpořit také pan ředitel Vlček a další profesoři. Čtyři hodiny vyčleněné na tuto akci utekly jako voda a
všichni se už těší na zakončenou hodinu, která proběhne 27.listopadu na tradičním místě, v Kulturním domě
Nesovic. (zaf)
Běháme a lezeme, drtíme a válíme
Školní rok teprve začal, ale naši sportovci vybojovanými hrnci už zaplnili celou vitrínu ve foyer školy (hned
vedle nástěnky se suplováním). Jak všichni víme, naše škola se pravidelně účastní okresních, krajských a
dokonce i republikových kol ve šplhu , atletice, gymnastice, ale i v míčových sportech. Za necelé dva měsíce
jsme se stačili v devíti soutěžích vybojovat celkem dvakrát první, třikrát druhé, dvakrát třetí, jednou čtvrté a
šesté místo. No prostě úspěch! (mim)
Memoriál Josefa Trakače
Ve dnech 14. a 17. září se na hřišti za školou konal již tradičně Memoriál Josefa Trakače v atletice. Putovní
pohár pro nejrychlejšího sprintera školy od ředitele převzal Michal Marko ze sexty. V kategorii nejstarších
zvítězila zcela zaslouženě 3.A následovaná sextou a 2.A; u mladších bylo pak pořadí následující: kvinta,
kvarta a 1.A; soutěž benjamínků - nejmladších skončila zcela podle očekávání: tercie, sekunda a prima.
Nejlepší výkony jednotlivých kategorií můžete zhlédnout na webu www.gymbuc.cz. (mim)
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Ze života školy
Okresní kolo SŠH v atletice - Corny Cup
Dvaadvacátého září odjela čtyřiadvacetičlenná reprezentace do Vyškova, kde se na stadionu Za parkem
konalo okresní kolo SŠH v atletice - Corny Cup. V kategorii chlapců obhájilo gymnázium již tradiční druhou
pozici zejména díky dvěma prvním místům Jana Bílka na 400 a 1500m, třetímu místu Michala Marka na
stometrové distanci a taktéž třetímu místu Jana Juráka v dálkařském sektoru. Děvčata pak obsadila místo
třetí. Nutno pochválit vítězství Jany Baštové ve skoku do dálky a velice vydařenou švédskou štafetu našich
běžkyň. (mim)
Závodu hlídek na Univerzitě obrany
Závodu hlídek pořádaném na Univerzitě obrany 23. září se pod vedením prof. Stavělíka účastnila trojice
studentů: Jana Baštová, Daniel Charvát a Filip Slezáček. V nelehkém závodě, jehož součástí byl orientační
běh v terénu spojený s plněním úkolů, střelba ze vzduchovky, hod granátem na cíl a lanovou dráhou
obsadilo naše družstvo šesté místo z patnácti startujících škol, což je velice krásný a zasloužený výsledek.
(mim)
Okresní kolo mladších v malé kopané
Poslední zářijový den se na hřišti školy uskutečnilo okresní kolo mladších (2. stupně ZŠ a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií) v malé kopané. Do krajského kola postupují Brankovice, Slavkov Tyršova a
Křenovice. Naši malí fotbalisté vybojovali bramborovou medaili. (mim)
Okresní kolo - šplh
To, že u nás studují i výborní lezci se ukázalo 6. října v tělocvičně vyškovského gymnázia. Dívky skončily na
stříbrné pozici s postupem do krajského kola, hoši získali bronz a do ,,kraje" se taktéž podívají. Oběma
družstvům tedy budeme držet palce. Dík patří Bílkovi, Matyášovi, Slezáčkovi, Hujňákovi, Baštové, Malecové,
Hujňákové a Rotreklové. (mim)
Okresní kolo SŠH v přespolním běhu
Naše gymnázium samozřejmě nemohlo chybět ani na okresním kole SŠH v přespolním běhu, ze kterého
hladce postoupili jak hoši, tak dívky. V krajském kole, které se konalo 11. října v Hodoníně, už byla
konkurence daleko větší, ale i s ní si naše reprezentace poradila. Dívky skončily na děleném 4.-5. místě. Hoši
vybojovali historicky nejlepší umístění - stříbrnou pozici. (mim)
A jak hodnotil tuto situaci vyučující tělesné výchovy prof. Petržela?
Hoši podali nečekaně výborný výkon, hlavně tedy pátý Bílek, osmý Reška, devátý Charvát a třináctý Zezula.
Soupeři náš úspěch konstatovali se slovy: To se vám to běhá, když máte na škole sportovní třídu a běhají za
vás profíci. Sportovní třídu nemáme, což je škoda, ale hlavně reprezentovali nás: jeden atlet, dva fotbalisti a
basketbalista.
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Jménem zákona
Jménem zákona
I letos vám přinášíme výtah toho nejzajímavějšího ze školského zákona, který má něco přes 80 A4
stran plus řadu dalších vyhlášek a ustanovení. Není proto vůbec jednoduché se v něm orientovat.
Zde jsou některé ze zákonů:
§ 24 (2) V období školního vyučování může ředitel
školy ze závažných důvodů, zejména organizačních
a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných
dnů ve školním roce.
§ 29 (2) Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost
a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání
a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování
školských služeb a poskytují žákům a studentům
nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví.
§ 32 (2) Ve školách a školských zařízeních není povolena
reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání,
a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví,
psychický nebo morální vývoj dětí, žáků a studentů
nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.
Lucie Ulrichová
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Nad sklenkou vína
Hody
Venku počasí na draka, uvnitř je nálada bídná, algebra volá zdaleka, dějepis sešitem tříská..Jinými
slovy ideální stav právě na sklenku vína a teplou peřinu. Ovšem před měsícem byla situace zcela
jiná. Skleničky o sebe vesele cinkaly, hlasy šohajů zvonily a rodičové slzy ronily. Tož jejich dětem
hody začínaly..
A to v jedné malé vesničce nedaleko Slavkova. Moje maličkost se této akce patriotisticky účastní
každoročně a s motem: „ Vínečko bílé, budu ťa pít..“ Letos tomu nebylo jinak, až na jeden grafický
detail - v kroji. Takhle by to mohli vidět nezasvěcení. Opak je však pravdou. Je to dost podstatná
maličkost a k jejímu cíli vede dost dlouhá štreka.
Vše začalo už ve středu večer. Jdu si ze školy, plna nadšeného elánu do učení a v tom mi do cesty
vkročí maminka. Snem každého studenta je slyšet onu větu a ne každému se to poštěstí: „A zítra
nejdeš do školy! A bude se uklízet!“ V té chvíli mi hlavou projela vskutku šílená myšlenka, že učení
by mi bylo nejspíš milejší. Ale nic naplat - uklízelo se. Abych svou nemalou obět využila ku
prospěchu věci, jala jsem se úpravy šatníku mé mamky. Dalo to fušku, ale po dlouhém
přemlouvání, jsem se přece jen dočkala souhlasu. V pátek jsme se totiž vydali na cestu za nákupem
jejích šatů na nedělní hodovou zábavu. Myslím, že jsem si říkala: Vždycky si přece vybere extrémně
rychle, nechá mě vybírat její oblečení a máme tři hodiny! Stavění máje s přehledem stihnu. Omyl!
Velký! Co se nestalo? Odjezd : 9 00. Návrat? Druhá hodina odpoledne, místo plánovaných
dvanácti!!! Nejen, že jsem si ten den při zcela zbytečném přemlouvání pocuchala už tak dost
napjaté nervy, ale navíc byla mája skoro postavená, když jsme ve dvě přijížděli. Inu hodné holky se
dostanou tak akorát do nebe..
Když pominu hody jako takové, tak za zmínění stojí můj první školní den poté. Již den předem se
k mému namáhanému uchu donesly zvěsti, že spolužáci už vymysleli několik nejapných vtípků na
mé přežití, či nepřežití hodů. Jako pravý muž činu jsem se tedy vzorně nachystala, lehla do postýlky,
zhasla lampičku, zavřela očka a spinkala…a spinkala..a spinkala..až do rána..Budíky se totiž musí
nejdříve nastavit, aby zvonily, takže do školy jsem se dostala o tři hodiny později. Čili jsem si ony
vtípky mohla vyslechnout na vlastní uši a oprávněně.
Navzdory překážkám a alkoholu v krvi, došlo naše snažení ke zdárnému konci. Nyní, měsíc po
hodech, už jsou ta vrátka, kde se nalévaly sklenky vína, otevřeny jen pro tetičku, která obchází
domy, kde nálada klesá pod bod venkovní teploty. A ta je v posledních dnech zatraceně nízká. Říká
se jí tetička lítost. Dokáže totiž vrýt své drápky přímo pod kůži, kde máme uloženy vzpomínky..
Ale berme to s optimismem! S vámi si přece budu dál povídat Nad sklenkou vína téměř celý další
rok a už zbývají jen Vánoce, Velikonoce, maturita, prázdniny a znovu se budeme těch našich šohajů
ptát, kde že celý rok blúdili...
Veronika Gecová
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Strasti každodenního života studenta
ALE-luja cestování
Naše vzdělávací zařízení poskytuje studentům širokou škálu
kulturnějazykověsportovněvzdělávacích výletů. ALE! Ne všem, jen privilegovaným.
Asi nejznámější a snad nejžádanější je výměnný pobyt v Dartfordu. Ono relativně levně zkouknout
Londýn a jeho krásy a navíc se seznámit s anglickýma fešákama není k zahození. ALE! Není možné
vtěsnat tři lidi do jednoho člověka. Jinak řečeno, tahle čupr sranda je určena jen pro vyvolenou
třetinu. Tudlenctu príma týdenní dovču si může za pár drobných dovolit jen zhruba dvacet
šťastlivců, protože počet je omezen studenty z Dartfordu.
Není však třeba se trápit a fňukat do polštáře! Jsou tu další akce. ALE! Chceš vidět Eiffelovku a nejsi
„franštinář“? Smůla… Chceš obdivovat krásy starověkého Říma? Pokud nepotřebuješ „rozšířit
učivo“ – smůla… Seminárníci a budoucí maturanti z dějepisu sice možná potřebují „rozšířit učivo“,
ale na to jim stačí knížky, ne? Prostě… tyhle výlety jsou jen pro zvaný. Ale nebrečte, že jste nejeli –
aspoň jste si nenaštvali některé z našeho profesorstva.
Tož pokud se teda chcete alespoň kulturně vzdělávat… jeďte do divadla! Naše škola vám jich hodně
nabízí! Široký sortiment, nízké ceny! ALE! Ne vždy je vám nabídka známa. Legendární papírky se
seznamem dychtivých divadelních diváků však nejsou vždy k nalezení – pravděpodobně je požírá
malý zelený trpaslík dřív, než je zmerčí kulturních zážitků lační gymnazisti, natož organizující
profesoři. Překvapení se pak zračí na tváři nejednoho studenta, když zjistí, že přijde o hru svého
oblíbeného autora nebo žánru.
Však nezoufejte milá dítka, i když svou účast na výše zmíněných akcích neobhájíte, stále máte
možnost nechat se okouzlit kouzelnou a okouzlující předvánoční Vídní a pro vášnivé lyžaře či
milovníky hor je tu každoročně připravován víkendový zájezd na hory.
Šťastnou cestu a spoustu příjemných zážitků s Gymnáziem Bučovice Vám přejí

Andy a Miška
Tímto článkem nechceme urážet nebo kritizovat profesory či jiné pracovníky školy, jen upozornit na fakt, že na některé
se nedostává s nabídkami, které by je jinak zaujaly.
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Ze studentské kuchyně
Svět nepřichází o básníky
Nová rubrika ze studentské kuchyně bude přinášet zajímavosti z tvorby šikovných studentů naší
školy. V prvním čísle zde máme dva příspěvky: Velmi povedená, smutná báseň Markéty Mlčouškové
ze sexty a jedna velice krátká, ale přesto výstižná a odlehčující, jejíž autor ji napsal za dlouhé školní
hodiny. (zaf)
Dívka z přístřeší
Markéta Mlčoušková
Mladá dívka, na zemi leží,
nohy nejsou schopny chůze,
v myšlenkách jí život běží,
tělo prosí o infúze.
Spolkla prášky, už není cesty zpět,
z tváře se vytrácejí známky života,
nikdy nebyla krásný květ,
pomalu nastává věčná temnota
Na konci tunelu nevidí světla,
a přestává vnímat okolí,
ona, jako černá růže v zahradě kvetla,
už ví, že odchází - nic ji nebolí.
Slyší kolem sebe hlasy,
je stále na zemi, schoulená v přístřeší,
někdo jí pohladil dlouhé vlasy,
avšak doktoři v záchranu nevěří.
Pohřby nejsou šťastné, ani veselé,
najde se někdo, kdo jí smrt přál?...
kolem hrobu plakají přátelé,
dívka je jinde, ale žije dál...

Studentova muka
Filip Kořínek
Na hodiny shlíží
čas se strašně plíží.
Ještě minut pár
a pak zařvat zdar!
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Rozhovor
Rozhovor s RNDr. Kateřinou Dvořákovou
V novém čísle nesmí chybět rozhovor s jedním z profesorů. Na této stránce máte možnost se
dovědět něco víc o nejnovější posile učítelského sboru, RNDr Kateřinou Dvořákovou.
1) Kde bydlíte?
Již třetím rokem ve Slavkově u Brna.
2) Kde jste studovala?
Studovala jsem na Masarykově Univerzitě Brno, Přírodovědecké fakultě (obor matematika biologie).
3) Jak dlouho učíte?
Na střední škole učím třetím rokem.
4) Máte nějakého domácího mazlíčka?
Doma máme rybičky a křečka Lojzu.
5) Jak trávíte volný čas?
S dětmi Adámkem a Danielkou, rádi jezdíme na kole a podnikáme různé výlety.
6) Spletla jste si už někdy dny?
Ano, obvykle se tak děje, když je nějaký svátek během týdne. Pak vždy začínám pondělím. Naštěstí
si vždy v pravý čas vzpomenu, že tomu tak není.
7) Jak jste spokojena s prací? Probíhá vše podle Vašich představ nebo jste byla
příjemně/nepříjemně něčím překvapena?
Jsem ráda, že mohu vyučovat na gymnáziu, které absolvovali dědeček i maminka. Doufám, že s
mou prací budou spokojeni především studenti, které vyučuji. Poté budu také spokojená.
8) Učí se Vám lépe u starších nebo u mladších?
Zatím jsem učila pouze na vyšším stupni střední školy, proto v současné době nejsem schopna na
tuto otázku odpovědět.
9) A na závěr. Máte nějaké životní motto, které vám vždy dodá nadšení?
Zatím motto stále hledám ...
Mnohokrát děkuji paní profesorce za vyplnění dotazníku.

Anička
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Recenze
Letos se vám budeme v rubrice „hudba a film“ snažit představit jedno, zdůrazňuji, mainstreamové
album a aktuální kinohit, uvedené vždy od vydání do vydání našeho dvouměsíčníku. Jelikož bude za
dva měsíce v obou kategoriích výběr přepestrý, rád uvítám vaše tipy na alba či snímky, které by
podle vás neměly v tomto oddílu Gym.doc chybět. Předem zdůrazňuji, že se moje názory nemusí a
pravděpodobně ani nebudou shodovat s názory vašimi, takže místo kamenování bude lepší si s
autorem o daném díle promluvit. Vždyť odlišné názory fanoušků a nadšenců jsou přece na umění
to nejlepší, ne? :-)
Daniel Král
Linkin Park – A Thousand Suns (8.9.2010)
LP pro mě bez nadsázky znamenali mládí. Dodnes si pamatuju, jak se mi v přehrávači pořád dokola
točily Hybrid Theory a Meteora až do zničení a já si říkal, že s tímhle by snad smetli každého. Poté
uběhlo pár let, přišlo zklidnění s Minutes to Midnight a já už věděl, že moje prvotní názory byly
naivní. Přesto jsem se na novou, dlouho připravovanou, čtvtou studiovku neskutečně těšil, což bylo
ještě umocněno prvním singlem – The Catalyst, který jsem si nenechal ujít ve světové premiéře.
Poté přišel první poslech a smíšené pocity, které přetrvávají i takřka dva měsíce po vydání. A
Thousand Suns rozhodně není špatné album. Jako celek působí velmi kompaktně, ovšem při
zaměření na jednotlivé songy člověk zjistí, že se vlastně není k čemu vracet. Ti, co se těšili na
patnáct nových songů byli oklamáni, protože kompletních písní je na albu pouze devět. Zbytek jsou
audio stopy, vyplněné střípky různých projevů (např. Martina Luthera Kinga), instrumentálních
pasáží nebo kytarovým sólem. Ona je to sice pěkná věc, ale celkový součet devíti písní na albu je
prostě málo. Tracklist mohl být podle mého mínění obsáhlejší. S ATS pokračují Linkin Park v
procesu uklidnění, což mě trochu mrzí, když si při poslechu některých písní říkám, že by jim slušelo
tvrdší aranžmá. To platí např. hned u první, jinak vydařené Burning In The Skies. Mezi nejlepší
skladby na albu patří experimentální When They Come For Me s orientálními prvky. Druhý singl s
čerstvým a nevšedním videoklipem, Waiting For The End, patří dle mého mezi slabší části na disku
(navíc s téměř totožnými samply jako píseň Rhinestone Eyes z poslední desky Gorillaz). Starší
tvorbu by mohla připomínat agresivní skladba Blackout, ta je ovšem, bohužel, extrémně
nepovedená. Jako předposlední přichází The Catalyst, který je nakonec doopravdy nejlepším
momentem celého alba. Následuje závěrečná The Messenger s akustickou kytarou a Chesterovým
procítěným zpěvem, kde podle mého občas až příliš tlačí na pilu a celkovému dojmu z písně to
neprospívá. Celkově bych zhodnotil ATS jako album, kde Linkin Park nadobro opouštějí to, v čem
patřili k nejlepším na úkor něčeho, v čem jsou až sakra průměrní. Album hodnotím na 45%.
Red (v našich kinech od 28.10.2010)
Akčními trháky napěchovanými hvězdami se to letos jen hemží. Pokud se chystáte v listopadu do
kina, nepřehlédněte na první pohled nenápadně vypadající snímek RED (zkratka pro „retired,
extremely dangerous“), ve kterém září kromě Bruce Willise také Morgan Freeman, Helen Mirren a
v neposlední řadě skvělý John Malkovich. Jde o příběh bývalých agentů CIA, kterým jde kvůli
zajištění udržení tajemství z akce „Guatemala“ po krku jejich bývalý a značně omlazený
zaměstnavatel. Během souboje generací je ve filmu také prostor pro vztahy, nejen mezi bývalými
agenty, ale také mezi Willisem a jeho novou přítelkyní, která padne do zajetí CIA. Mísí se tak
oddechové scény plné nostalgie a romantiky se scénami, kde se municí rozhodně nešetří.
Problémem filmu je, že nepřináší v žádném ohledu nic nového. Byla tu spousta totožných příběhů,
pouze v jiném kabátu. Nutno však říct, že tento kábat je hlavně díky skvělým hereckým výkonům
tím nejlepším možným pro chladné listopadové počasí. Solidních 70%.
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Koutek srandy
Ztratil jsem hlavu. Doufám, že ji mám někde zálohovanou
Tentokrát se nám v Koutku srandy sešly vtipy z rozměrného oboru výpočetní techniky. Přejeme
příjemnou zábavu.
Baví se dva admini:
-Kámoš včera během 5 minut shodil hlavní server.
-On je hacker?
-Ne, debil.
Zadejte vaše heslo:
Uživatel: "penis"
PC: Vaše heslo je príliš krátké!
Víte, jaké adresy jsou nejvíce zadávány v MS Internet Explorer 6?
http://www.mozilla.com/firefox/
http://www.opera.com/
Alenka v říši divů:
<div><div><div><div>ALENKA</div></div></div></div>
Webdesigner vyplňuje dotazník barva očí?
#2840A6
Včera cestou z hospody jsme si s kamarádem hráli na Microsoft, já jsem byl Windows a pořád jsem
padal a on byl Servis Pack a snažil se mi zvyšovat stabilitu.
"Na co máš dva notebooky?"
"Ten nesu jedný holce..."
"A nějaký dobrý?"
"Ne, Acer..."
Doktorka mi předepsala beta caroten, ale na to jí kašlu, počkám až vyjde plná verze...
Chlápek pokuřuje cigaretu a vyfukuje obláčky dýmu.
Jeho přítelkyně se naštve a povídá mu:
"Nevadí ti, že je na té krabičce varování, že kouření škodí zdraví?"
A chlap na to:
"Lásko, já jsem programátor, mě nezajímají warningy, jen errory..."

Blanka Šnajdrová, Soňa Spáčilová, Filip Zachariaš
13

Pepa Ranec
Pepa Ranec a studentský senát
Nedávné rozčarování při pátrání po životě a díle geniálního rodáka Pepy Rance v nás vneslo zjištění,
které dokazuje členství Pepy Rance v několika spolcích a uskupení. Tento fakt nemohl žádného
rancologa nechat chladným, neboť až doteď jsme se domnívali, že byl Pepa Ranec po Robinsonovi
druhým absolutním individualistou v historii, který od svého dospělého věku nestrpí žádný druh
spolupráce či spolutvorby. Náš předpoklad potvrzovaly záznamy o Pepovi Rancovi, který v 6 letech
odmítnul jakoukoliv pomoc i od svých rodičů.
Romantické představy všech odpůrců Rancova individualismu však záhy vyvrátilo zjištění, že Pepa
Ranec zakládal nebo se stával členem různých spolků pouze proto, aby využil nevědomosti
ostatních členů ke svému prospěchu, což potvrzuje naše původní představy o individualismu Pepy
Rance.
Za zmínku stojí uskupení Parta 77, kterou spontánně založil těsně před příjezdem vlaku mířícího do
Brna. Co zbylým 76 členům namluvil, se nikdy nedozvíme, jisté je, že toto uskupení založil pouze
proto, že do Brna velice spěchal a uskupení využil při protestní akci, která donutila strojvůdce vlaku
vynechat zastávku v Křenovicích. Nutné ještě dodat že zmatení Křenováci odložili vidle a z domnění,
že se na jejich vesnici pozapomnělo, si šli postavit druhé nádraží.
Dalším zajímavým sdružením, které Pepa Ranec založil, je zlodějský spolek Dary tu, který se do
dnešní doby dochoval s téměř nezměněnými cílem pod názvem Charita.
Jediným spolkem, který Pepovi Ranci přirostl k srdci, je studentský senát naší školy, který založil za
doby svého studia. O fungování studentského senátu za dob Pepy Rance se dozvídáme z jeho
deníku pod kapitolou nazvanou Založil, vedl a zrušil, kde popisuje dobu od založení studentského
senátu po první rok na škole jako učitel, kdy studentský senát zrušil.
Po zrušení senátu několik dalších let musel Pepa Ranec snášet nelidské zacházení ze strany
studentů. On však urputně, sobě individualisticky vlastní, vyučoval nepřetržitě dál. Jeho boj se
studenty dojalo a inspirovalo akademickou obec, která uvažovala, že začne společně s Nobelovou
cenou vyhlašovat i speciální ceny pro mučedníky vědy, který získají lidé jež přinesli vědě
neobyčejné oběti. Hnáni představou, že budou prohlášeni za mučedníky vědy, přimělo nemálo
vědců do nebezpečných až dokonce do nemožných experimentů, kde dávali v sázku své tělo.
Za jeden z nejabsurdnějších vědeckých experimentů se dá považovat experimentální pobyt
amerického zoologa v žaludku velryby. Pokus skončil druhý den, kdy velrybu chytili japonští rybáři a
vědce zabili za špionáž. Konec všemu nastal o několik let později, kdy při nezdařeném pokusu o
vytvoření jaderné bomby bylo předčasnou detonací zabito několik desítek vědeckých pracovníků a
seznam čekatelů na prohlášení za mučedníky vědy se tak zvětšil na neúnosnou velikost a
akademická obec musela tento řád zrušit.
Z dokumentů, které Pepa Ranec vydal ke studentskému senátu, je jasné, proč senát zrušil hned po
příchodu na školu, coby učitel. Chtěl zabránit známému přísloví, kdo jinému jámu kopá, sám do ní
padá. Nám se všechny dokumenty podařilo restaurovat a předali jsme současnému senátu
k dispozici a uvidíme jak s nimi naloží.

Roman Stejskal
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13. komnata
Nezaměstnaným vstup zakázán
I tentokrát jsme se pro vás vydali vypátrat další místo, které je
studentům za normálních okolností nepřístupno. Spolu s panem
ředitelem jsme se vypravili směr poslední patro - cílem tedy byla
půda našeho vzdělávacího ústavu.
Kolem dveří vedoucí do půdních prostor chodí většina z nás
minimálně jednou týdně a přece mnohdy neví, že se jedná právě
o vchod na velice rozměrnou půdu. Nebudeme vás již déle
napínat. Na půdu se dostanete jak jinak než přes učebnu výtvarné
výchovy.
„Měli jsme si vzít něco teplého,“ říká pan ředitel, když odemyká
dveře za učitelským stolem ve výtvarce. A skutečně. Teplotní
rozdíl je markantní, ale my se spíše soustředíme na prostor, který
se před námi otevřel. Fotograf, v našem případě fotografka, fotí
ceduli s nápisem „Nezaměstnaným vstup zakázán“, ale pro nás to neplatí - jsme přece zaměstnaní
zkoumáním půdy.
Přeskakujeme přes mohutné trámy
směrem na konec půdy. Po cestě
potkáváme dva velké válce. „Dříve to byly
zásobníky na vodu, které jednou zatopily
učebnu sedmadvacet,“ podotýká pan
ředitel. Dnes jsou podobné zásobníky v
kotelně.
Pouze sporadický výskyt prosklených křidlic
(napadlo mě napsat světlíků, ale mnozí z
vás by stejně nevěděli, co to je) a jedno
slabé světlo nedokážou vykouzlit nic víc než
jen všudypřítomné šero. Naše fotografka
tedy neměla vůbec lehkou práci, ale výsledek přesto stojí za to.
Na samém konci mě zaujme lavice, která stojí přímo naproti světlu. Asi zde býval nějaký student po
škole. Možná by to zabíralo i na některé soudobé
zlobivce. Ptám se na využití půdy. Samozřejmě by vedení
školy rádo využilo volné prostory, ale jak praví rčení:
„Peníze až na prvním místě.“ Část půdy už je v podstatě
využita v podobě již zmiňované učebny výtvarné výchovy.
Jen pro příklad vybudovat tento prostor přišlo školu na tři
miliony korun.
Cestou zpět nám ještě pan ředitel ukazuje zajímavost půda na půdě. Hned vysvětlím. Strop nad aulou zasahuje
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13. komnata
i do prostoru půdy, a proto kdo chce nad aulu, musí si přistavit žebřík (který se nám nějak ztratil).
Ohořelé trámy nám připomínají i požár z konce války, ale to už se blížíme k východu a jsme opět v
učebně výtvarné výchovy.

Text: Doktor alias Filip Zachariaš
Foto: Edita Štefková
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Za kulturou
Co, kdy, kde..?
Protože si myslíme, že nejste žádní kulturní barbaři, připravili jsme pro vás seznam různých
kulturních akcí pořádaných v okolí.
Travesty show Kočky
Kino Brigáda, Bučovice 8. listopadu od 19 hodin.
Tak vás vítá Brazílie
Přednáška v knihovně města Bučovic se koná 9. listopadu od 17 hodin.
Archeologické nálezy středověkého skla v Brně
„Středověké sklo v Bně představuje zatím poměrně málo známý fenomén dějin.“ Jedná se o
přednášku z cyklu "Brno v minulosti". 10. listopadu přednáší od 17 hodin dr. Sedláčková.
Mladá svatomartinská vína na zámku ve Slavkově, Hubertova jízda, kostýmové prohlídky
Svatomartinská degustace odstartuje 11. listopadu v 11 hodin 11 minut v areálu slavkovského
zámku. Koštovat se bude také ve vinotéce Silvestr, na 20 druhů vín od různých vinařů. Ochutnávka
spojená s prodejem potrvá až do 14. listopadu.
Větrné, rozfoukané a prázdné kresby ve větrném mlýně
Výstava kreseb architekta a herce Davida Vávry v technické památce - ve Větrném mlýně v
Ruprechtově. Otevřeno v říjnu 2010 soboty a neděle od 14. do 17. hodiny až do března 2011.
Vstupné 20 Kč.
Mezinárodní festival Janáček Brno 2010
Druhý ročník brněnského hudebního festivalu Janáček Brno nabídne mimo jiné i světové premiéry
původních provedení oper Výlet pana broučka do Měsíce a Šárka. Festival se koná v období od 9.
října do 28. listopadu. Více informací o programu naleznete na stránkách www.janacek-brno.cz.
Pohár města Bučovic v šachách
Pod záštitou Klubu šachistů TJ Bučovice se bude konat 13. listopadu od 9 hodin v Katolickém domě
již 22. ročník „open“ turnaje města Bučovic.
Kateřinská zábava v Nemoticích
Obecní úřad v Nemoticích pořádá dne 20. listopadu Kateřinskou zábavu.
Jaroslav Hutka poprvé v bistru U Draka v Bučovicích
Do Bučovic poprvé zavítá známý signatář Charty 77, ale hlavně folkový písničkář, skladatel a
hudebník, který žil dlouhou dobu v emigraci v Nizozemsku. Dnes jej můžeme vidět například v
televizních cyklech Příběhy železné opony a Zajetí železné opony. Vy se s ním můžete vidět a
zazpívat si 23. listopadu od 19.30.
Zdroje: www.kudyznudy.cz; www.bucovice.cz; www.jizni-morava.cz
Anička Kotolánová, Míša Kalivodová, Filip Zachariaš
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