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Vážení čtenáři,
právě v rukou držíte druhé číslo časopisu Gym.doc ve školním roce, tedy 2010/2011.V začínajícím
roce 2011 bych vám chtěl popřát mnoho úspěchů, jak studijních, tak osobních. S počátkem nového
roku vždy přichází spousta předsevzetí. Mnoho z nás by chtělo shodit nějaké to kilo, jiné zase trápí
prospěch ve škole, zkrátka každý máme svoje. Zkusme každého v jeho snažení podpořit nebo mu
alespoň nebrat naději - je to možná to poslední, co mu zbývá.
V tomto díle se ještě vrátíme ke státním maturitám, jelikož se v souvislosti s nimi vynořila ještě
spousta dalších otazníků. Například u mě vyvolalo úsměv na rtech hlasování senátorů, kteří tento
projekt smetli ze stolu. Bohudík, nebo možná bohužel, u nás už jistou řádku let funguje
parlamentní demokracie a všichni jistě víme, že toto rozhodnutí může jednoduše přehlasovat
Poslanecká sněmovna. Náš žurnál si dovolil udělat menší průzkum čistě na Gymnáziu v Bučovicích.
S příchodem nového roku i časopis prochází menšími změnami. Budeme se asi muset rozloučit s
rubrikou 13. komnata. Ne, že by nám došly prostory. Jen je kvůli bezpečnosti nemůžeme
fotografovat. Pokud byste ovšem měli nápad na místnost či zákoutí školy, kde oko studenta
nedohlédne, oceníme vaše nápady, které můžete zasílat na mail uvedený na poslední straně nebo
na facebookovou stránku časopisu. Tato by měla být v nejbližší době zprovozněna.
Měsíc leden se ve školních lavicích nese v duchu pololetních písemek, zkoušení studentů, u kterých
ještě kantor váhá, jakou známku mu nakonec dát, a posledních, leckdy marných, pokusů o
vylepšení známky na vysvědčení. Snad vám náš časopis pomůže odlehčit často napjatou atmosféru
ve školních lavicích. Na shledanou v březnu.

Doktor alias Filip Zachariaš
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Státní maturity
Co si myslí o státních maturitách studenti Gymnázia Bučovice?
S listopadovým zveřejněním výsledků maturitní generálky se sesypala vlna kritiky na společnost
CERMAT. Nejednalo se jen o mnohdy oprávněné výtky k nejednoznačnosti otázek, ale například i k
zákazu pití v době maturity. Někteří studenti dokonce silácky prohlašovali, že to hraničí s
porušováním lidských práv. Kritika se snesla i na stále se opakující ceremoniál před každým testem,
kde kantoři sdělují studentům, jak mají křížkovat a podobné informace.
Nedostatky mělo i samotné vyhodnocení. Až ve druhé polovině listopadu 2010 média přinesla
zprávu, že špatně bylo opravených celých 7% ze všech zkoušek. Jen pro ilustraci: maturitní
generálky se zúčastnilo asi 95 tis. studentů, to znamená, že chyby v opravách byly asi u 7 tis.
studentů. Toto číslo představuje počet obyvatel Bučovic i s přilehlými vesnicemi. Podle našich
informací se chybné výsledky Gymnáziu v Bučovicích vyhly.
Rozhodli jsme se však zeptat se formou dotazníku samotných maturantů, co na maturitu (na
základě maturitní generálky) říkají. Z prostorových důvodů nemůžeme zveřejnit kompletní výsledky
průzkumu na stránkách našeho časopisu, ale v nejbližší době bude dán odkaz na facebookovou
stránku školy.
V českém jazyce si k maturitní generálce zvolilo těžší úroveň přes 70% dotázaných, zatímco k
„ostré“ maturitě to bylo už jen 40%. Mnohdy si však studenti volili v povinné části nižší úroveň a v
nepovinné vyšší.
Matematiku, kterou mohou studenti nahradit cizím jazykem, si na maturitní generálce zkusilo
bezmála 60% (z toho polovina nižší a polovina vyšší úroveň). „Naostro“ bude z matematiky
maturovat jen asi 30% respondentů.
Zajímavostí je, že všichni dotázaní si zvolili ke generálce jako cizí jazyk angličtinu (a někteří v
nepovinné části i jiné jazyky), čímž naše gymnázium převyšuje celostátní průměr (76%).
A z jakého důvodu si studenti volí nižší, či vyšší úroveň? I to jsme zjišťovali. Nejvíce dotázaných
odpovědělo (60%), že to byla právě jistota a úroveň znalostí, které je vedli k rozhodnutí zvolit
danou úroveň. Přes dvacet procent se rozhodlo při výběru úrovně zohlednit budoucí studium na
vysoké škole, ačkoli tyto jasně deklarovaly, že vyšší úrovně prozatím nebudou nijak zvýhodňovat.
Jenom kritika však státním maturitám nepomůže, a tak jsme se ptali, co navrhují zlepšit nebo
změnit sami studenti. Odpovědi byly následující:
– nic (29,41%)
– zrušit (29,41%)
– zlepšit informovanost (17,64%)
– „zjednoznačnit“ otázky a odpovědi (11,76%)
– změnit časové naplánování (11,76%)

Filip Zachariaš
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Strasti každodenního života
Není to jen plýtvání papírem?
Státní maturita měla zajistit určitý standart. Aby prohlášení: "Mám maturitu" mělo nějaký smysl.
Tak fajn. Vytvoříme státem garantovanou maturitní zkoušku. A ať se děcka snaží! Jako všecko v
tomhle státě, kde rychle probíhají pouze výměny politiků, to nějaký čas zabralo. A výsledek?
Hromada vyhozených peněz a nijak zvlášť extrovní zkoušky, které všechny uráží - buď z nich dělají
blbce ve stylu "vidíš, ani na tohle nemáš, tak se seber a padej k lopatě" nebo blbce ve stylu "víme,
že je to pod tvou úroveň, ale obětuj se pro většinu". A aby to bylo ještě zajímavější, bude se to
pěkně měnit. Tak až se v maturitním ročníku posadíte do lavic a třídní na vás houkne:
"Překvááápko! Maturujete ze sedmi předmětů!", tak se nedivte... to jen čeští politici mysleli. Jenže i
tohle je nejspíš málo, protože skupinka opozičních se zamyslela, a přišla na něco, co drtivá většina
studentů dávno ví - totiž, že tato verze maturit je na dvě věci - konkrétně: "jsou nepřipravené,
netransparentní a předražené" (když jim to říkali studenti s transparenty, nevěřili a mávali čísly). Tož
se rozhodli maturity zrušit. Už to odsouhlasil senát. Pokud zrušení odhlasuje i poslanecká
sněmovna a podškrábne prezident ještě před začátkem maturitního období, maturity nebudou.
Hm... jupí. Fakt nadšení. Budou či nebudou? A je to vůbec to, oč tu běží? Nebo jde o politické
vítězství? A nemělo by náááhodou jít o kvalitu českého školství??? Vzhledem k tomu, že školní
inspekce řeší jen to, zda je dokument podepsán vlevo nebo vpravo a jestli máte od všeho pět kopií,
místo aby zjišťovala jak kdo koho a s jakým výsledkem učí, zdá se, že jde jen o to, aby mělo práci co
nejvíc úředníků. A stejně je to všechno jen plýtvání papírem... jako tenhle článek. Není to už
náhodou o ekologii???

Miška a Andy
5

Ze života školy
Škola stále renovuje
Osvětlení
V uplynulých dvou měsících se na naší škole udělal zase pěkný kousek práce. Důkazem toho jsou
vyměněná světla v učebně biologie (uč. č. 8) a v hudebně (uč. č. 9, kmenová učebna 1.A).
Rekonstrukce osvětlení, jak nám sdělil pan ředitel Vlček, není vůbec levná záležitost. Jedna třída
přijde asi na 45 tis. korun. „Výrazným plusem je, že nové osvětlení má asi poloviční spotřebu oproti
starším zářivkám,“ komentoval Vlček. Tento fakt je v době, kdy výrazně zdražuje elektrická energie
pozitivní. Dále nám pan ředitel prozradil, že touto obměnou projde postupně celá škola. (zaf)
Tabule
Novou tabulí se může chlubit učebna č. 26 (kmenová učebna 3.A). Stará tabule už výměnu nutně
potřebovala, a tak k dříve připojenému projektoru přibyla i tabule. Třída 3.A má tedy v současné
době kompletní promítací zařízení (snad kromě reproduktorů a v případě projekce i potřebných
nepropustných rolet).
Horliví studenti chemie jsou určitě nadšeni novou periodickou soustavou prvků, která byla
namontována v době vánočních prázdnin. Mnoho studentů by si ale představovalo jiný dárek od
Ježíška. (zaf)

Burza škol
Již počtrnácté se naše škole prezentovala na tradiční burze škol, která se tentokrát konala
netradičně v rousínovské pobočce ISŠ Slavkov dne 10. listopadu 2010. Změna se netýkala jen místa
prezentace (vždy probíhala v Posádkovém domě armády ve Vyškově), ale i termínu. Místo dvou
dnů se doba trvání zkrátila ze dvou na jeden den. Inu, i zde se promítá všudypřítomné šetření.
Školu si mohou prohlídnout případní uchazeči o studium „naživo“ 13. ledna, kdy se koná Den
otevřených dveří Gymnázia Bučovice. (zaf)

Opět nejede Wi-fi
Tato skutečnost nám však usnadnila práci, jelikož můžeme okopírovat článek, který jsme
publikovali v minulém čísle: 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 otevřenými notebooky a vy se budete více těšit domů. Jen je třeba dodat, že pan prof. Souček
na zprovoznění stále usilovně pracuje. (dak)
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Ze života školy
Vídeň a sněhová vánice
Co spojuje tato dvě slova? Návštěva studentů našeho ústavu v hlavním městě sousedního
Rakouska. Tito sem přijeli nasávat 1. prosince 2010 vánoční atmosféru a také okusit vyhlášený punč
a kaštany. Mimo toho mohli vidět díla takových velikánů jako byl Michelangelo či Picasso. Zejména
cesta zpět se však nevyhla komplikacím. Někteří, kteří zůstali strategicky doma už, drželi minutu
ticha za ty, co nocují v autobuse. Naštěstí vše dobře skončilo, ač se účastníci zájezdu dostali do
svých domovů až v pozdních večerních hodinách. (zaf)
Mikuláš navštívil gymnázium
V předstihu vyrazil zkontrolovat zlobivé děti Mikuláš v našich končinách. Z technických důvodů se
nemohl dostavit později. Na gymnáziu naštěstí neměl tolik práce jako v některých jiných oblastech.
Hříšníci však byli poznamenáni do knihy trestů a v roce následujícím se Mikuláš i s osazenstvem
vrátí všechno zkontrolovat. (zaf)
Stužkování maturantů
Do předvánočních událostí se počítá i každoroční stužkování studentů čtvrtých ročníků. Stejně jako
každý rok se konalo (tentokrát 3. prosince) v aule našeho gymnázia. Tento prostor je velkým
plusem naší školy. Například Obchodní akademie totiž své studenty pasuje do řádu maturantů v
chladných prostorách zámku. Poté, co si rodičové a prarodičové prohlédli samotný ceremoniál,
studenti zazpívali studentskou hymnu a ukápla sem tam i nějaká slzička, večer pokračoval večeří v
restauraci Katolický dům. Někteří však museli z důvodu různých zkoušek tuto akci opustit poměrně
brzy. Snad si to vynahradí na maturitním večirku. (zaf)
Stolní tenisté naší školy navázali na sérii úspěchů běžců a lezců
V úterý 26. října odjela reprezentace ve složení Jaromír Gec, Jan Jurák, Josef Polouček a Tomáš
Hrabovký pod vedením profesora Petržely do Slavkova, kde se konalo okresní kolo SŠH ve stolním
tenisu. Naše mužstvo hladce vyhrálo nad všemi soupeři a zcela zaslouženě postoupilo do krajského
kola pořádaném 3. listopadu v Hodoníně. Zde už byla konkurence daleko větší zejména proto, že
většina hráčů ostatních škol se stolnímu tenisu věnuje na profesionální úrovni. Hoši skončili sice na
posledním místě, ale nasbírali cenné zkušenosti, které v příštích letech jistě uplatní. (MaM)
Okresní kolo ve florbalu mladších
To, že florbal naše škola umí hrát na velice dobré úrovni, se prokázalo ve čtvrtek 9. prosince ve
sportovní hale ve Slavkově u Brna. Hoši stejně jako tým z Rousínova ani jeden zápas neprohráli.
Protože vzájemné utkání skončilo remízou, o postup do krajského kola rozhodovaly až samostatné
nájezdy, ve kterých byl soupeř bohužel úspěšnější. Gymnázium obsadilo krásné druhé místo.
(MaM)
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Ze života školy
Florbalový úspěch dívek v okresním kole Orion cupu
Ve čtvrtek 16. prosince odjela netradičně reprezentace dívek pod vedením profesorky Lokajové do
Slavkova. Zde děvčata tercie a kvarty poměřila síly se soupeřkami ze škol: Letní Pole, Rousínov,
Tyršova Vyškov, a ZŠ 710. Naše florbalistky dvakrát zvítězily a dvakrát prohrály, ve skupině však
obsadily celkové třetí místo, což je pro naši školu velký úspěch. Nejlepšími hráčkami našeho týmu
byly Francúzová, Kajfošová, Hudylivová a vynikající gólmanka Mlčoušková. (MaM)

Vánoční turnaj ve florbalu ovládla sexta
Ve dnech 17., 20. a 21. prosince se konal v tělocvičně gymnázia již tradiční Vánoční florbalový
turnaj, kterého se účastní všechny třídy školy. Hoši i dívky byli jako obvykle rozděleni do tří skupin.
Nejmladší ve skupině A, starší pak podle rozlosování ve skupinách B a C. Hrálo se 2x6 minut
systémem každý s každým v rámci skupiny. Do finále pak postoupili vždy vítězové jednotlivých
skupin (celkem tři týmy) a jako čtvrtý postoupil tým s největším rozdílem skóre. U hochů ze skupiny
A postoupila sekunda se skóre 21:6; ze skupiny B sexta 23:2 a oktáva 10:4; ze skupiny C pak
septima 12:3. U děvčat se vítězkami skupiny A staly studentky kvarty – skóre 13:1; skupiny B
septimy 4:0 a oktávy 5:0; a ze skupiny C sexty 5:3.
Finále hochů však bylo napínavé od začátku až do posledního hvizdu píšťalky zejména díky
vyrovnaným týmům sexty, septimy a oktávy. Ze všech bojů vyšla nakonec vítězně sexta zásluhou
neprůstřelného brankáře Tomáše Veselého a nejlepšího střelce turnaje Petra Jakubčíka
Vítězné družstvo hochů - sexta (sestava: Jakubčík, Reška, Patsch, Marko, Handrla, Veselý) následně
nastoupilo do zápasu proti profesorům (sestava: Stavělík, Fiala, Zelinka, Pokorný, Petržela). Zápas
byl velice napínavý. Jako první skórovala sexta (Jakubčík), ale ve druhém poločase zásluhou
vydařené standardní situace vyrovnal prof. Fiala. Do konce hrací doby už branka nepadla a tak
přišly na řadu nájezdy, ve kterých byla lepší sexta. Zvítězila celkově 2:1. Poprvé v historii vyhrála
jedna třída dívčí i chlapecké kategorie a samotný zápas nad kantory. (MaM)
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Nad sklenkou vína
Smolný víkend maturanta
Původním záměrem naší rubriky bylo povídání si Nad sklenkou vína. Ovšem nejen o víně či jiných
alkoholových nápojích. Proto mi dovolte představit vám jeden trapný, nicméně pravdivý příběh.
Život maturanta obsahuje tuny vědomostí, ale žalostně málo času. Takže se stalo, že se mi
v jednom víkendu nashromáždily tři nárazové akce najednou. Maminka mi vždycky říkala:
„Nemůžeš být jedním pozadím na několika místech najednou.“ A maminky mají vždycky pravdu…
Vše začalo už v pátek večer. Na Harryho Pottera jsem prostě jít musela! Vždyť je to ten Harry
Potter! Nešlo to jinak…Na druhý den velmi brzy ráno byl sice naplánovaný odjezd do Olomouce na
Den otevřených dveří Univerzity Palackého, ale spánek není přece nejpřednější. No a konečně
druhý den večer se počítalo s Kateřinskou zábavou v té naší krásné vesničce. Ale všechno jsem
přece stíhala…
Do kina jsme dorazili tak tak. Půl hodinky před začátkem filmu. Což znamenalo, že nám naše
rezervace naštěstí nepropadly. Takže jsme si vystáli dlouhatánskou řadu na lístky, stoupli si
k pokladně a s přehledem zahlásili číslo rezervace. Paní u pokladny se dlouhým, velmi dlouhým
pohledem zadívala do počítače a pak na nás se smíchem mrkla: „Tady jsme ve Špalíčku, máte to do
Olympie.“ Jisté bylo, že na Harryho Pottera “prostě musí“ velká většina lidí. Jisté bylo, že ze Špalíčku
se do Olympie za půl hodiny nemůžeme dostat. A jisté bylo, že i kdyby nějakým zázrakem ano, tak
rezervační stránky hlásaly už dva dny předem, že mají vyprodáno. Zbývalo zkusit štěstí. Ochotná
paní u pokladny (nejspíš jí nás bylo líto!) slíbila, že pokud odpadne nějaká rezervace, tak na nás
mávne. A světe div se! Po tom, co jsme si tam vystáli svůj důlek, na nás mává naše ochotná paní…A
věřte nebo ne, toho legendárního Harryho Pottera si nechaly ujít místa o mnoho lepší než naše
původní…
Ovšem víkend ještě nekončí. Někomu se chtělo na záchod. A protože si ten někdo musel koupit
novou halenku na Kateřinskou zábavu, tak měl plné ruce věcí. Pak se ten někdo pohodlně usadil
v kině, napil se coca coly a okamžitě ji vyprskl: „ Halenka!“ Nepomohlo ani, že jsem utíkala a ani, že
na záchodě nikdo nebyl. Byla fuč..
Víkend stále nekončí. Den otevřených dveří opravdu překonal moje představy. Ale cesta zpátky byla
dlouhá (z Olomouce do Brna autobusem celé tři hodiny!) a po pilném prohlížení univerzity dostal
někdo hlad. A velký! KFC a podobné zařízení to vždy jistí. Nicméně pro jedny hranolky zapomenout
všechny prospekty z celé univerzity, je pro nevyspalého člověka velké sousto.
No a víkend uzavírá Kateřinská zábava. Znáte Slunce, seno a pár facek? Tak takhle nějak to vypadalo
u nás v té naší malebné vesničce. A co moje halenka? Na cestě z Brna do Slavkova zbylo trochu
času a mě to prostě nedalo..aneb jak nakoupit halenku stojící 300 korun za 600 korun.
Poučení? Maminky mají vždycky pravdu. A kdybych ji bývala alespoň někdy poslechla, jak ona
s oblibou říká, mohla jsem se těmto a obdobným katastrofám vyhnout. Ale o čem bych si pak
s vámi povídala.

Veronika Gecová
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To byl rok 2010
Rok 2010 je sice za námi, ale malé ohlédnutí zpět nám neuškodí. Podíváme se, co hýbalo minulým
rokem pěkně chronologicky.
Leden:
Zhruba v polovině ledna loňského roku zasáhlo karibský stát Haiti zemětřesení o síle sedmi
stupňů Richterovy škály. Otřesy zasáhly převážně hlavní město Port-au-Prince a okolí. Původní
odhady několika tisíc mrtvých zvyšují řádově až na dvěstědvacet tisíc obětí. Bezvýchodné situace
mnohých využily některé lidské hyeny, které obchodovaly s humanitární pomocí.
Únor:
Třináctého února se stal novým pražským arcibiskupem a českým katolickým primasem
královéhradecký biskup Dominik Duka. Vystřídal tak Miloslava Vlka, který svou funkci zastával od
roku 1991.
Nejvyšší správní soud rozpustil 22. února Dělnickou stranu. Její předseda Vandas však založil novou
stranu - DSSS (Dělnická strana sociální spravedlnosti), se kterou šel do květnových voleb.
Březen:
Do paměti se české veřejnosti neblaze zapsaly výroky bývalého premiéra a expředsedy ODS o
Židech, které se dotkly tehdy úřadujícího premiéra Fischera. Jeho syn na protest vystoupil z ODS a
na Topolánka se sesypala vlna kritiky. Topolánka se zastával pouze Ivan Langer, kterému to voliči ve
volbách spočítali a ze Sněmovny ho vykřížkovali ven. Pod touto tíhou přenechal Topolánek čelní
místo na jihomoravské kandidátce Petru Nečasovi, který jej pak vystřídal v červnu i v křesle
předsedy ODS.
Duben:
Osmého dubna přijely do naší republiky špičky světové politiky - prezidenti Ruska a USA Dmitrij
Medvěděv a Barack Obama. V Praze se sešli, aby podepsali dokument START, který redukuje počty
jaderných hlavic. Dokument nahradil stejnojmenou smlouvu z roku 1991, která vypršela v roce
2009.
Celým světem zahýbala desátého dubna zpráva o zřícení letadla s polským prezidentem Lechem
Kaczyńskim, jeho manželky a dalších vysokých funkcionářů Polska. Letěl uctít oběti do Katyně a
pilot zřejmě nezvládl v mlze přistávací manévr.
Další přírodní, ale i ekonomickou katastrofou se ukázalo soptění islandské sopky Eyjafjallajökull,
které na několik dní ochromilo leteckou dopravu. Letecké společnosti hlásaly ztrátu 200 mil. $
denně.
Kardinál Tomáš Špidlík zemřel ve Vatikánu. Byl to významný český filozof a znalec
východokřesťanské spirituality, který připravoval duchovní cvičení i pro papeže Jana Pavla II.
Kardinál Špidlík byl moravský rodák z Boskovic.
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To byl rok 2010
V Mexickém zálivu explodovala ropná plošina.
Květen:
Řekové protestují proti razantním finančním opatřením, ke kterým se musela vláda Řecka zavázat,
aby mohla čerpat půjčku od EU a MMF ve výši 110 mld. €.
Devátého května po krátké náhlé nemoci zemřel první ombudsman Otakar Motejl.
Na východní Moravě a ve Slezsku se rozvodnily řeky. Voda se dostala opět i do obce Troubky, kde
zanechala tragické následky již při povodních v r. 1997. Tato skutečnost zasáhla (podobně jako
výše uvedené problémy Řecka) i do nadcházejících voleb, kdy mnoho politiků slibovalo
protipovodňová opatření. Dnes, osm měsíců po volbách, si na to ani jeden nevzpomene, bohužel.
Českou pop-music výrazně ochromila zpráva o smrti Petra Muka.
Parlamentní volby vyhrála v ČR ČSSD, avšak bylo to spíše Pyrrhovo vítězství, protože se stranou
odmítly hovořit političtí nováčci Věci veřejné. Na druhém místě skončila ODS, třetí příčka patřila
novému subjektu TOP 09, čtvrté místo naopak politické stálici KSČM a na pátém místě se
umístily již zmiňované Věci veřejné. „Nedostatečné“ vítězství ve volbách byl zřejmě hlavní důvod
odchodu Jiřího Paroubka z čela sociální demokracie. Významným prvkem ve volbách bylo
kroužkování, spousta občanských sdružení, která hlásala výměnu politiků a také kampaň „Přemluv
bábu, přemluv dědka“, která nebyla českou veřejností velice kladně přijata. Tento krok kritizoval i
známý sociolog a publicista prof. Keller: „Tento klip a vlastně celý cíl akce je v tom, rozdmíchat
nenávist mezi generacemi.“ 28. června byla jmenována vláda pravicové trojkoalice.
Červen:
Zemřel uznávaný filmový režisér, scénárista a herec Ladislav Smoljak, proslavený fiktivním géniem
Járou Cimrmanem.
Na Slovensku dopadly volby podobně jako u nás (zvítězila levice, povládne pravice). Slovenského
premiéra Fica, jehož strana SMER získala historicky nejvyšší výsledek 34,8 procenta hlasů,
vystřídala ve funkci neúspěšná kandidátka na prezidentku Iveta Radičová, jejíž strana SDKÚ ve
volbách získala 15,4 procenta hlasů.
Červenec:
Moravský Krumlov a Praha začínají spor o Muchovu epopej.
Srpen:
USA ukončily bojové operace v Iráku. Na Irák zaútočil G. Bush 20. března 2003 kvůli údajnému
napojení Sadáma Husajna na Al-Káidu a existenci chemických laboratoří na výrobu zbraní
hromadného ničení. Tyto se však nikdy nenašly. V Iráku bude nadále působit „stabilizační mise“.
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To byl rok 2010
Září:
Obudsmanem se stal Pavel Varvařovský.
Na Palachově náměstí se sešlo na 40 tis. odborářů, kteří přišli říct jasné NE škrtům vlády Petra
Nečase. Tento počet dvojnásobně překonal původní odhady ČMOS. Představitelé pravicové
trojkoalice si ale z protestů nic moc nedělali. Václav Klaus, prezident všeho lidu, odletěl do USA,
Přemysl Sobotka, býválý předseda Senátu to komentoval slovy: „Mezi demonstranty jsou i méně
hodnotní lidé.“ Situaci naštěstí hodnotil i nejlepší ministr financí všech dob, Miroslav Kalousek,
kterému zřejmě svědčilo vystřídání několika ministerstev a stran a to samé řekl zaobalené do
jemnějších slov. Teď mě napadá tradiční heslo pana prof. Petržely: „Zabalte ho... do staniolu. Pořád
je to jen ho..., ale líp to vypadá.“ Zřejmě se tím Kalousek řídí. Nicméně politologové se shodují, že
vláda, která nedbá takových tendencí ve společnosti a takové spoustě protestujících, má k
demokratické vládě daleko.
Velkou Británii poprvé v historii navštívil papež. Jeho návštěvu po celou dobu provázely desítky
tisíc protestujících lidí.
Říjen:
Ve Francii demonstrují miliony lidí proti zvýšení věku odchodu do důchodu.
V Chille se podařilo vytáhnout na povrch z 625 metrů hlubokého dolu 33 zavalených horníků. Tito
pod zemí strávili 68 dní.
15.října se po celé republice otevřely volební místnosti. Lidé si volili své zastupitele a někde i
senátory. Tradičně největší zastoupení mají ve městech a obcích různé nezávislé a místní
kandidátky. Ostatní strany si své pozice víceméně udržely, tedy až na velká města, která byla
tradiční baštou ODS. Ve většině z nich však vládne v koalici s ČSSD dál (i případ Prahy, kde zvítězila
TOP 09). Značný neúspěch, ač to předseda John vyvracel, zaznamenaly Věci veřejné. V důsledku
toho rezignoval volební manažer Vít Bárta. Po druhém kole senátních voleb už také bylo jasno, že
Senát „zoranžoví“. V Senátu měla vždy většinu ODS. Zanedlouho po volbách byl zvolen nový
předseda, bývalý odborový předák, Milan Štěch z ČSSD.
Listopad:
Na Slovensku byl zavražděn Ernest Valko, bývalý předseda Ústavního soudu ČSFR.
Bývalý náměstek ministra obrany a dnešní náměstek ministra financí (na neplacené dovolené)
Martin Barták si měl říct o úplatek Williamu Cabanissovi, bývalému velvyslanci USA v ČR a
předsedovi dozorčí rady Tatra. Úplatek měl urychlit zakázku min. obrany na vozidla.
Ostatky Tycha Braha byly vytaženy z Týnského chrámu a podrobeny zkoumání.
Prosinec:
Další kauzou, která otřásla neotřesitelnou vládou, byla tzv. kauza Drobil. Vše bylo odstartováno
poté, co Drobil odvolal z funkce ředitele Státního fondu životního prostředí Libora Michálka.
Postupem času se ukázalo, že byly vybudovány černé fondy, z nichž mělo do stranické kasy ODS
připlout až 500 mil. Kč. Michálek na korupci několikrát upozorňoval i samotného Nečase.
Bezvýsledně. Inu, vláda boje proti korupci.
Filip Zachariaš
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Jménem zákona
Americké nesmysly
V USA je možné prostě všechno. Dodnes platí několik zákonů, které občas udivují i samotné
Američany (ne všechny). Některým vyhláškám se můžeme pouze zasmát a být rádi, že nic
podobného u nás nefunguje.
Stát Alabama zakazuje:
· Hrát doma v neděli domino.
· Mít zavázané oči během řízení automobilu.
· Nosit falešný knírek, který by mohl pobavit lidi v kostele.
· Svazovat aligátory požárním hydrantem.
Stát Arizona:
· Osel nesmí spát ve vaně.
· Lidem starším 18 let nesmí chybět zub, který jde vidět při smíchu.
· Za uříznutí kaktusu můžete jít do vězení až na 25 let.
Stát Kalifornie:
· Ve městě Blythe nejste oprávněni nosit kovbojské boty, pokud nemáte alespoň dvě krávy.
· Dle městské vyhlášky je zakázáno zastavit dítě, které se chystá přeskočit kaluž.
· Je zakázáno nastražit pastičku na myši bez loveckého průkazu.
· V Los Angeles muž může zcela legálně bít svojí ženu koženým bičem. Ten smí být tlustý
maximálně 5 cm (pokud se s ženou nedomluví na širším).
Stát Colorado:
· Chce-li odchytávač psů nějakého odchytit, musí ho o tom informovat písemnou formou a to
minimálně o tři pracovní dny dříve.
· Je zakázáno týrat krysy.
· Po ulici je zakázáno chodit v erotickém oblečení.
Stát Connecticut:
· Každý pes, který má tetování, musí být nahlášen na policii.
· Lidi s nízkým IQ nemají povoleno vstoupit do manželství.
· Pokud jedete na kole více než 100 km/h, můžete být zastaven policií.
Stát Georgia
· Přivazování žirafy k telefonnímu sloupu nebo pouliční lampě je trestné.
· Je zakázáno, aby jeden muž vlezl druhému na záda.
· V Jonesboro je zakázáno říkat „Oh, Boy“.
Lucie Ulrichová
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Ze studentské kuchyně
Dnešní studentská kuchyně vám představí výtvory mladších spolužáků. Jedná se nonsenzovou,
občas i nenonsenzovou poezii. (Nonsenz = nesmysl)
Bez názvu
Barbora Mrázková (I.)
Bylo jedno mango,
to tančilo tango.
Mělo mamku rozinku,
měla velkou pusinku.
„Červená, modrá,
pro ovoce dobrá,“
řeklo rajčátko,
kečup z něj byl zakrátko.
Smála se mu paprika,
že se koulí bez trika.
Divily se maliny,
že jsou celé od hlíny.
Opodál stál černý bez,
hruška s jablkem měly ples.
Celer do komory vlez,
salát z něj byl ještě dnes.
Loupala se cibule,
že ji bolí kebule
a malinký hrášek,
hned ji podal prášek.
Bez názvu
Monika Jedličková (I.)
Do školy se ráno nechce,
i když to jde strašně lehce.
Já jdu kolem popelnic,
leží tam espézetka Strakonic.
Na souseda zazvoním,
schovám se mu do dveří,
pak na dveře zabuším.
A dochází mi nápady,
a tak jdu smutně do školy.
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Rozhovor
Rozhovor s Mgr. Janem Stavělíkem
1) Kde bydlíte?
Momentálně bydlím u tchýně a tchána v Kloboučkách. Tchýně výborně vaří a přetahuje se s
manželkou, kdo bude mýt nádobí. Protože rád jím a nerad umývám nádobí, tak jsem spokojený. Ale
přesto se těším, až se přestěhujeme zpět do opraveného bytu v "centru", tedy v Bučovicích.
2) Kde jste studoval?
Pokud se jedná o střední školu, tak jsem absolventem našeho gymnázia. Během čtyř let jsem
dospěl k názoru, že škola není kromě zkoušení, písemek a chemie až tak špatná, takže jsem si podal
přihlášku na Pedagogickou fakultu MU v Brně. Kromě původní aprobace tělesná výchova a ruský
jazyk jsem si přidal ještě zeměpis.
3) Jak dlouho učíte?
Rok jsem učil na základní škole v Brně, kde jsem ještě v době studia na vysoké sbíral zkušenosti.
Zásadní zkušeností bylo to, že už na žádné brněnské základní škole nechci učit a tak jsem od roku
2000 na gymnáziu.
4) Máte nějakého domácího mazlíčka?
Máme doma dva mazlíčky - syny Kubu a Matěje. Mazlí se především, když něco potřebují. Kromě
nich mám kabinetního mazlíčka strašilku ostruhatou, která zatím přežívá i navzdory mé péči.
5) Máte nějaké sourozence?
Mám bratra, který je černou ovcí rodiny. Na rozdíl od maminky, manželky a dvou švagrových totiž
není učitel, ale právník.
6) Jak trávíte volný čas?
Momentálně nakupováním kachliček a toaletních mís. Mezi moje koníčky se tato činnost určitě ale
nezařadí.Jinak se snažím využívat vždy toho, co se nabízí v průběhu roku. Jaro patří botanice a
turistice, léto kolu a plavání, podzim sběru ovoce pro ušlechtilé účely, zima florbalu a lyžování.
7) Jaký sport sledujete nejraději a jaký hrajete nejraději?
Nejradši mám sledování sportu, u kterého nejsou moje děti. Bohužel v době, kdy usínají, už
většinou končí fotbal a začínají vysílat golf nebo něco z motosportu, které zrovna nemusím. S
hraním to teď nepřeháním a spíš si jdu zaplavat. Taky bych si přál, aby se dřív než sníh rozpustila
hromada věcí sestěhovaných z celého bytu. Leží pod ní totiž běžky.
8) Jak jste spokojen s prací? Probíhá vše podle Vašich představ nebo jste byl
příjemně/nepříjemně něčím překvapen?
Příjemné překvapení bylo už to, že mě pan ředitel vůbec přijal, i když mě znal jako studenta. Asi byl
ve velké nouzi. Nepříjemné překvapení bylo to, že písemky je horší vymýšlet a opravovat, než psát.
9) A na závěr. Máte nějaké životní motto, které vám vždy dodá nadšení?
Nadšení mi dodávají především kolegové z kabinetu - Zelinka a Fiala, motta pan profesor Petržela.
Anička
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Recenze
My Chemical Romance - Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys (19.11.2010)
Stejně jako pro Linkin Park, i pro MCR byl rok 2010 zlomový. Dokonce by se dala najít i podobnost
ve vypořádání se se situací. Na nové desce MCR a nejen na ní (viz nová image) je hrozně cítit snaha
udělat to všechno jinak než minule. Úplně všechno tedy ne, i nová deska je stejně jako The Black
Parade koncepční. Provází nás Dr. Death Defying, děj je zasazen do Californie blízké budoucnosti a
alterega členů MCR (Killjoys) zde bojují proti znepřátelené organizaci „Better Living Industries“.
Pokud nevíte o čem je řeč, pomůže vám klip k prvnímu singlu Na Na Na, který velmi solidně rozjíždí
album. V nastoleném trendu pak MCR také pokračují. Spousta nápaditosti, vysoké tempo, ostré
riffy. Nejlepší písní alba s dechberoucím refrénem je track č. 4 - SING. Teď ale, ač se všem
fanouškům omlouvám, příchází čas kritizovat. Problémem, jako u všech dalších desek „My Chem“,
je až na pár výrazných momentů zapamatovatelnost jednotlivých písní. Výborné singly, průměrné
desky – to pro mě tahle kapela vždy byla. A s Danger Days se to bohužel nemění. Po prvním
poslechu jsem nebyl schopen si kromě Na Na Na a SING, které jsem znal z dřívějška, zapamatovat
vůbec nic. Po pár posleších snad pomalejší, „mejdan narušující“ The Only Hope For Me Is You“. I
když má spousta lidí MCR díky singlům z TBP za smutné chlapečky a mohla by se jim zdát jejich
„veselost“ velkou změnou, není to tak úplně pravda. Danger Days je o poznání větší hudební party,
ale při poslechu jsem na to (vzhledem k tomu, že i TBP byl nářez) nějak velký ohled nebral. Dr. DD
se loučí stylově americkou hymnou a mně nezbývá než hodnotit a srovnávat. I když My Chemical
Romance dělali co mohli a nezvorali to loni tolik jako Linkin Park (a určitě ani tolik nenakrkli svoje
fans), zůstávají pro mě průměristy. Killjoys mě neporazili, remizovali a odnáší si ze souboje se mnou
60%. Srovnání posledních dvou desek mi vychází lépe ve prospěch The Black Parade, možná taky
proto, že mě Famous Last Words brala víc, než
Na Na Na a SING dohromady.
Černá labuť (v našich kinech od 7.4.2011)
Původně jsem si chtěl na začátek roku vybrat do filmového odstavce druhý díl Paranormal Activity,
ale po takřka hodině a půl nudy jsem si neuměl představit, že bych o něm měl ještě něco napsat.
Pokud vás bavil první díl, bude vás bavit i druhý a pomůže vám pochopit události z jedničky. Pokud
jste si u prvního dílu však mohli ukousat nehty nudou jako já, u dvojky je budete mít do masa.
Hned na přelomu roku však přichází snímek, který u nás může být považován za zásadní dílo pro
rok 2011, i když natočen a uveden v USA byl ještě v prosinci roku uplynulého. Režisér Darren
Aronofsky (Requiem za sen, Fontána, Wrestler) přichází s dalším dramatem, tentokrát z baletního
prostředí. Baletní režisér a taneční mistr Thomas se snaží zpracovat netradičním způsobem
Čajkovského Labutí jezero tak, aby roli bílé i černé labutě ztvárnila pouze jedna baletka. Po
odchodu bývalé Thomasovi oblíbenkyně Beth dostává příležitost křehká Nina (Natalie Portman),
bydlící v bytě s despotickou matkou. Díky svému charakteru nemá Nina žádný problém s bílou
labutí, má-li však být dokonalá a vyrovnat se tak svému idolu, odejivší Beth (kterou touha po
nenahraditelnosti a strach ze ztráty své pozice dovedla až k alkoholu), musí se vypořádat také s
labutí černou. Brzy pochopí, že pro vcítění do ní musí změnit také styl života, k čemuž jí značně
pomůže kolegyně z divadla Lily (krásná Mila Kunis ;)), která hlavní hrdinku uvede do prostředí
mejdanů, ovšem pouze se záměrem zmocnit se její role. Nina se také zamiluje do Thomase a trpí
sebepoškozováním. A jestli se vypořádá sama se sebou a v gradujícím dramatu premiéru Labutího
jezera zvládne? To zjistíte na jaře v kinech. Nebo vám to alespoň silně doporučuji. Aronofsky znova
dokázal, že je mistrem charakterů a za intenzivní podívanou mu dávám 85%. A Natalie Portman si
za Ninu zaslouží nejednu cenu.
Daniel Král
16

Koutek srandy
Ženy vs. muži
V koutku srandy jsme chtěli napsat vtipy o mužích, ale báli jsme se reakcí mužského pokolení a
naopak. Rozhodli jsme se tedy, že to uděláme pěkně napůl, takže nejprve vtipy o ženách, za
polovinou o mužích. Každý si tedy přijde na své.

O ženách:

Jaký je rozdíl mezi ženou a mouchou?
Moucha otravuje jen v létě a můžete ji kdykoliv zabít.
Jaký je rozdíl mezi manželkou a mlhou?
Žádný, když se ráno zvedne a zmizí, vypadá to na příjemný den.
Žena je jako košile. Až když jí máš na krku, poznáš, co je to za číslo.
Život ženy se dělí na tři období:
1. Jde na nervy svému otci., 2. Jde na nervy svému muži., 3. Jde na nervy svému zeti.
Proč mají ženy menší chodidla než muži? Je to jedna z těch věcí evoluce, která umožňuje ženám
stát blíž ke kuchyňskýmu dřezu.
Zpráva z tisku:
Na mistrovství světa v ženské logice zvítězil s velkým náskokem generátor náhodných čísel.

O mužích:

Proč muži nosí kravatu? Protože každý vůl musí být uvázaný.
Přijde Jura k Pepovi na návštěvu. Ten sedí v kuchyni po kotníky ve strouhance a stále strouhá
další.Co to vyvádíš ptá se Jura? Ále mám chuť na řízky a recept začíná strouhej tři dny staré
rohlíky...
Víte, jaký je rozdíl mezi inteligentním a hloupým mužem? Žádný, oba si myslí, že ví všechno.
Proč jsou muži hloupější než ženy? Už jste viděli ženu, která by si vzala muže jenom pro jeho pěkné
nohy?
V životě muže jsou čtyři období: - období, kdy věří na Mikuláše - období, kdy nevěří na Mikuláše období, kdy dělají Mikuláše - období, kdy vypadají jako Mikuláš.

Blanka Šnajdrová, Soňa Spáčilová, Filip Zachariaš
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13. komnata
Osudy pamětní desky Gymnázia Bučovice
Prostor pro třináctou komnatu tentokrát vyplníme netradičně. Z důvodu chronického nedostatku
prostorů, které bychom mohli fotografovat, jsme se rozhodli ukázat vám pamětní desku, která kdysi
visela na škole. Nápis na leštěném mramoru nám sděluje, že náš ústav byl založen v 55. roce vlády
císaře Františka Josefa I. Písmo v barvách červené, žluté a modré lemuje vzor, který některým
připomíná místní lidové vzory, jiní to dementují.

Jak se měnil čas, měnil se i osud desky. V rámci politicko-společenských změn v roce 1918 byla
pamětní deska sundána. Městským úředníkům ale asi bylo líto kvalitní desky, a tak ji jednoduše
otočili a na druhou stranu nechali vyrýt nápis, který sami potřebovali. Dlouhou dobu byla pověšena
na jednom z domů ve Slavkovské ulici.
V dnešních dnech je již deska opět v rukou gymnázia a čeká na renovaci, aby se mohla vrátit zpět
na své místo.
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13. komnata

Přepis první strany (o založení gymnázia):
„Ústav tento zbudovalo město Bučovice v 55. roce panování Jeho Veličenstva císaře a krále
Františka Josefa I., když na Moravě byl místodržitelem Jeho Excelence Karel Hrabě ze Žerotína a
zemským hejtmanem Jeho Excelence Felix Hrabě Vetter z Lilie, za mravní podpory zemského a
říškého poslance JUDra Otakara Barona Pražáka, císařsko královského zemského školního
inspektora Jana Slavíka, obětavým přispěním Jeho Jasnosti knížete Jana II. z Lichtensteina, občan.
zálož a kontrib. spoř. v Bučovicích za purkmistra Josefa Racka a městských radních Karla Budíka, Jos.
Fuhricha, Faust. Pešery, Antonína Tihelky a MUDra Rudolfa Šebka. Stavbu dle vlastních plánů
provedl v letech 1902-1903 Václav Wittner, architekt a městský stavitel v Olomouci.“
Přepis druhé strany:
„Tento dům odkázala dne 12. srpna 1920 Okresní péči o mládež bučovská měšťanka, slečna Marie
Rackova.“

Foto i text: Filip Zachariaš
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Za kulturou
Přehled kulturních akcí v nadcházejících měsících nabízí především plesy začínající plesové sezony.
Nabídka je opravdu veliká, avšak pro studenty našeho ústavu je důležité především datum
21.1.2011, kdy se koná na sále Kulturního domu v Nesovicích tradiční ples Gymnázia Bučovice.
Doporučujeme si lístky sehnat s dostatečným předstihem, jelikož je o ně vždy enormní zájem.
Plesy:
21.1.2011 - Ples Gymnázia Bučovice, Nesovice - KD
28.1.2011 - Ples Gymnázia Vyškov, Vyškov - Posádkový dům armády, gykovy.cz
4.2.2011 - XXI. Městský ples, Vyškov - PDA, vyskov-mesto.cz
11.2.2011 - Ples OA Bučovice, Nesovice - KD
12.2.2011 - Ples ZŠ a MŠ Brankovice, Brankovice - KD
19.2.2011 - Městský ples, Bučovice, Katolický dům
Přednášky, semináře:
27.1.2011 - Roman Kübelbeck - Tváře Himaláje, ZOO Park Vyškov, přednáška z cyklu Exotika s CK
Livingstone, zoo-vyskov.cz
3.2.2011 - Ilona Götzová - Kostarika, ZOO Park Vyškov, přednáška z cyklu Exotika s CK Livingstone,
zoo-vyskov.cz
10.2.2011 - Alexandra Pochylá - Austrálie a Nový Zéland, ZOO Park Vyškov, přednáška z cyklu
Exotika s CK Livingstone, zoo-vyskov.cz.
17.2.2011 - Lukáš Bártek - Bhůtán - Poslední Šangri-la, ZOO Park Vyškov, přednáška z cyklu Exotika s
CK Livingstone, zoo-vyskov.cz
24.2.2011 - Zdeněk Hrubý - Západní Afrika - Mali - Burkina Faso, ZOO Park Vyškov, přednáška z
cyklu Exotika s CK Livingstone, zoo-vyskov.cz
3.3.2011 - Zuzana Kačerovská - Peru a Bolívie, ZOO Park Vyškov, přednáška z cyklu Exotika s CK
Livingstone, zoo-vyskov.cz
10.3.2011 - Marek Telička, Výstupy na nejvyšší hory Afriky, ZOO Park Vyškov, přednáška z cyklu
Exotika s CK Livingstone, zoo-vyskov.cz.
17.3.2011 - Tomáš Šamil Raděj, Sýrie a Libanon, ZOO Park Vyškov, přednáška z cyklu Exotika s CK
Livingstone, zoo-vyskov.cz
24.3.2011 - Darja Milošová, Zapomenutý svět Venezuely, ZOO Park Vyškov, přednáška z cyklu
Exotika s CK Livingstone, zoo-vyskov.cz
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Za kulturou
16.3.2011 - Paměť nejsou žádné čáry, Vyškov - Knihovna Karla Dvořáčka, seminář pro veřejnost v
rámci Národního týdne trénování paměti 2011, kkdvyskov.cz
Představení, koncerty a další kulturní akce:
25.1.2011 - Dalibor Janda se skupinou Prototyp, Vyškov - Besední dům, vstupenky.vyskov-mesto.cz
12.2.2011 - Šibřinky, Vyškov - Sokolský dům
17.2.2011 - Římské noci, Vyškov - Besední dům, divadelní představení se Simonou Stašovou a
Oldřichem Víznerem, vstupenky.vyskov.cz
3.3.2011 - Karel Plíhal, Vyškov - Besední dům, vstupenky.vyskov.cz
18.3.2011 - Koncert Scooter v Brně
27.3.2011 - 28.3.2011 - Jarní otevírání sklepů v Kyjově
29.3.2011 19:00 - Koncert Bobbyho McFerrina v Brně
Nekorunovaný král vokálních improvizací Bobby McFerrin vystoupí v brněnské hale Vodova. Jediný
koncert v ČR v roce 2011 se uskuteční jako preview akce jubilejního desátého ročníku mezinárodní
hudební přehlídky JazzFestBrno.
Výstavy:
Napoleonská epocha na pohlednicích - 25.11.2010 - 2.5.2011
U příležitosti 205. výročí bitvy u Slavkova připravil Zámek Slavkov-Austerlitz reprezentativní výstavu
pohlednic ze svých rozsáhlých sbírek a křest knihy pod názvem „Napoleonská epocha na
pohlednicích“.
Terakotová armáda Prvního čínského císaře - 27.11.2010 10:00 - 1.4.2011
Výstava Terakotová armáda Prvního čínského císaře představuje na ploše více než 2000 m2 vysoce
hodnotné, v současné době nejdokonalejší repliky terakotové armády na světě. Výstava umožní
návštěvníkům prožít nevšední kulturní zážitek, historickou krásu v podobě mnoha desítek
skvostných exponátů ... (dospělí/sleva: po - pá 220,-/160,-; víkendy a svátky 250,-/190,- )
Festivaly:
V prodeji sítě Ticketpro jsou vstupenky na následující festivaly:
• Colours of Ostrava 2011 (14. - 17.7.2011, Ostrava)
• Sázavafest 2011 (4. - 7.8.2011, Benešov u Prahy)
• Open Air Festival 2011 (11. - 13.8.2011, Panenský Týnec)
Zdroje: www.ticketpro.cz, IKS Bučovice, www.zsbrankovice.cz, TIC Vyškov, kudyznudy.cz

Filip Zachariaš
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