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Vážení čtenáři, milí studenti! 

 

Školní rok vstoupil do své třetí čtvrtiny a s ní je tady i náš časopis. Prodlužující se dny věští blížící se jaro a 

následně i léto, které je pro studenty obzvlášť důležité. Ale nepředbíhejme události. Do velkých prázdnin 

zbývají ještě tři měsíce. 

 

Hlavním tématem čísla, které držíte v ruce, jsou XXX. letní olympijské hry. Tentokrát se budou konat v 

metropoli Velké Británie. Londýn se tak stane v historii zatím jediným městem, které se může pyšnit 

trojnásobným pořadatelstvím tohoto zejména sportovního svátku. Letošní olympijské hry, které odstartují 

26. července, navážou na OH konané v Londýně v letech 1908 a 1948. 

 

Dovolím si připomenout ještě jedno důležité výročí spojené se sportem. Tentokrát v našich končinách. Je 

tomu již sto padesát let, co vznikl Sokol. Za ustavení této tělovýchovné organizace, která má však přesah i 

do kulturní činnosti, stojí především dvě jména: Jindřich Fügner a Miroslav Tyrš. Sokolská obec, čítající dnes 

téměř sto devadesát tisíc členů, se toto výročí chystá náležitě oslavit.  

 

A aby těch výročí nebylo málo, přidává se i naše škola se svým sto desátým rokem od svého založení. 

Tomuto tématu se však bude věnovat naše příští číslo časopisu, takže na podrobnosti si musíte počkat. 

 

A dále? Myslím, že netřeba představovat zaběhlé rubriky školního časopisu. Proto doufám, že pro vás bude 

příjemným zpestřením a přinese i nějaké informace navíc. A já, ač nesportovní typ, jdu též závodit - závodit 

s časem! 

 

 

 

         Filip Zachariaš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
4 

 

Březen 

2012 

 Hlavní téma - Sportem ku zdraví… 

Jak jste si již jistě z titulní stránky či úvodníku správně všimli, je právě toto číslo našeho studentského 

časopisu věnováno sportovní tematice. Ptáte-li se proč, odpověď bude zcela prostá. Letošní kalendářní rok 

je celý rokem sportovním. Před několika dny skončilo halové Mistrovství světa v atletice.  

 

Už za necelý měsíc vypukne Mistrovství světa v ledním hokeji ve finských Helsinkách a Turku. Česká 

republika je společně s Ruskem, Švédskem, Německem, Norskem, Lotyšskem, Dánskem a Itálií nalosována 

do skupiny B. Skupiny A pak budou tvořit reprezentace Finska, Kanady, USA, Slovenska, Běloruska, Francie, 

Kazachstánu a Švýcarska.  

 

 

Od 8. června do 1. července nastane svátek všem, kterým pod žebry tluče fotbalové srdce. Na území 

Polska a Ukrajiny se na stadionech ve Varšavě, Poznani, Vratislavi, Gdaňsku, Kyjevě, Doněcku, Lvově a 

Charkově bude konat Mistrovství Evropy ve fotbalu.   

Česká republika společně s domácím Polskem, Řeckem a Ruskem vytvoří skupinu A. První zápas 

sehrajeme hned 8. června proti Rusku.  Další pak 12. června proti Řecku a o čtyři dny později proti 

pořádajícímu Polsku. Všechny tyto zápasy odehraje reprezentační tým na Městském stadionu ve Vratislavi.  

Další skupiny na šampionátu: 

B - Nizozemsko, Dánsko, Německo, Portugalsko 

C - Španělsko, Itálie, Irsko, Chorvatsko 

D - Ukrajina, Švédsko, Francie, Anglie 

 

Českému výběru budeme jistojistě držet palce a doufat, že se v pavoukovi prodere co nejdál, v nejlepším 

případě až do 31. zápasu, kterým bude finále. 

 

        A nezůstaneme jen u fotbalu, ve čtvrtek 26. července vypuknou XXX. letní olympijské hry v Londýně. Po 

letech 1908, 1948 se Londýn stane již potřetí městem, které bude celé tři týdny na titulních stranách téměř 

všech novin. Londýn se tak stane prvním městem, kde budou pořádány olympijské hry v novodobé historii 

třikrát. Předpokládá se, že se tohoto svátku zúčastní 18 500 sportovců a sportovkyň z 205 zemí světa. 

Celkem by mělo být rozdáno na 900 medailí a to v 26 sportech (atletika, badminton, basketbal, box, 

cyklistika, džudo, fotbal, gymnastika, házená, jachting, jezdectví, kanoistika, Lukostřelba, moderní pětiboj, 

plavání, pozemní hokej, skoky do vody, stolní tenis, střelba, synchronizované plavání, šerm, taekwondo, 

tenis, triatlon, veslování, vodní pólo, volejbal, vzpírání a zápas). 

Věřím, že každý z nás zde našel nebo nalezne svůj oblíbený sport a bude jej buď prostřednictvím televizních 

obrazovek, anebo se celého dění zúčastní jako divák v Londýně. 

 

 

        Poslední měsíc letošního roku nadchne jistě také florbalové fandy, kteří si přijdou na své na mistrovství 

světa ve florbale mužů. To se uskuteční první týden v prosinci ve Švýcarsku. Vítězství bude chtít znovu získat 

Finsko, bronz pak bude obhajovat (a možná umístění vylepší) Česká republika. 

 

 

             

          Michal Marko 
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Hlavní téma - Sportem ku zdraví… 
Vítáme vás u naší studentské ankety, která je také jako celý časopis, laděna do sportovní tématiky. Opět 
jsme se ptali studentů, tentokrát na otázky ohledně sportu. 
 

První otázka: Které sporty máš nejraději? 

První a základní otázkou jsme zjistili, že mezi 
našimi studenty jsou nejoblíbenější sporty 
týmové (62,9%). Z toho 22,9% studentů 
napsalo, že úplně nejraději mají volejbal, na 
druhém místě s 18,6%  se umístil týmový 
sport florbal a třetím nejoblíbenějším 
týmovým sportem je s 15,7% fotbal, ale 
objevily se i další.   
Individuální sporty jsou trochu méně 
oblíbené (22,8%) a z individuálních disciplín 

je nejoblíbenější cyklistika, druhé místo sdílejí tenis a gymnastika a na třetím se umístila atletika, 
snowboarding a lyžování. A zbytek 14,3% nesportuje. 
 
 

Druhá otázka: Jaké jsou tvoje oblíbené sporty na naší škole? 

Druhá otázka byla zaměřena na sporty, se 
kterými se setkáváme během výuky na 
gymnáziu. 
27,3% studentů má rádo všechny sporty, a 
stejný počet si vybírají pouze některé 
oblíbené. První místo nejoblíbenějších sportů 
na naší škole sdílí florbal (21,2%). Druhé patří 
volejbalu (13,6%) a na třetím je fotbal 
(12,1%). A 45,4% studentů je vlastně jedno, 
co v tělesné výchově dělají a oblíbené sporty 
prostě nemají. 

 
 

Třetí otázka: O jaký další sport bys rozšířil výuku na gymnáziu? 

Zeptali jsme se proto i na otázku, který 
sport v naší výuce studentům chybí. 
Více než polovině žádné nechybí a mají 
pocit, že je jich dostatek. 45,4% se s 
námi podělilo o své návrhy. Nejvíce 
studentů hlasovalo pro tenis, jako druhý 
nejčastější sport, který u nás chybí, bylo 
bruslení a třetí se v našich odpovědích 
objevil hokej společně s královským 
sportem – šachy, ping pong, plavání ale 
také poněkud bizardní sport – famfrpál. 

Když se nad tím zauvažuji, některé dívky by se to snad na košťatech naučily, možná i chlapci. Ovšem stejně 
to realizovatelné není, neboť je u nás stejně málo místa na tento prostorově náročný sport. Jiné návrhy 
byly: golf, squash, rugby, vodní pólo, lukostřelba, horolezectví, badminton, baseball a také sport, který u 
nás velmi chybí – kuličky.    
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     Hlavní téma - Sportem ku zdraví… 
 

Otázka čtvrtá: Co si myslíš o úspěších gymnázia ohledně sportu? 
 

Naše škola není sportovně zaměřená, ale 
sportovních výsledků je stále celkem 
požehnaně. Není tedy divu, že 68,6% 
studentů si myslí, že naše škola má 
výborné sportovní výsledky. 
23,9% odpovědělo, že by mohly být lepší. 
A zbylých 7,5% má dojem, že sportovní 
výsledky naší školy jsou špatné. Budeme 
tedy doufat, že budeme všichni dělat 
maximum pro to, aby se to zlepšilo. 

 
 
 
Poslední (pátá) otázka: Tento rok se budou konat LOH v Londýně, budete sledovat a 
fandit českým barvám? 
 

Přesně polovina dotázaných se na LOH dívat 
bude a bude doufat ve skvělé výsledky 
našich borců. 
36,4% pravděpodobně bude vybírat jen 
oblíbené disciplíny a 13,6% se na olympijské 
hry nedívá. 
 

 

 
 
 
 
Redaktoři se ovšem na LOH v Londýně dívat budou a vřele doporučují toto vysílání. 
 
 
Díky krásnému počasí, které se v našich krajích objevuje, se už sice odkládají lyže a snowboardy, ale naopak 
nastává čas na kolečkové brusle, cyklistiku, atletiku, fotbal, volejbal, plavání, beach volejbal, a mnoho 
dalších. Prostě přichází léto a po Vánocích musí hříšníci zhubnout do plavek a sportovci si musí udržet 
kondičku. Všem přejeme mnoho sportovních úspěchů a hlavně sportovní nadšení. 
 

Takže sportu zdar! 

 

(Děkujeme třídám: V., VII., 1.A, 3.A a III.) 

Jana Mlčoušková a Jan Kubek 
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          Fejeton  

OSVOBOĎME SE OD ZBYTEČNÝCH KONČETIN 
 

 Miluji pátky odpoledne! Ať souhlasíte nebo ne, patří mezi nejlepší část týdne. Poslední školní či 

chcete-li pracovní povinnosti se loučí, ty nové se přihlásí až v neděli večer. Jednu vadu ale páteční 

odpoledne mají – věřte tomu, nebo ne, i na tak slastné době se dá najít nějaká ta piha. Stačí, když vám 

popíšu, co se dělo, nebo spíše nedělo poslední tři pátky v mém životě a budete nuceni dát mi za pravdu. 

 Pátek první – mám bloklý krk, nemůžu se ani pohnout bez neskutečné bolesti. Všichni se na mě 

dívají jako na kreténa, který je navíc asi levicově zaměřený, jelikož se dívá pouze před sebe nebo doleva. 

Pátek druhý – ruce slabé jako mouchy, mučivá bolest všech svalů v horní polovině těla. Tentokrát jsem za 

slabocha, který ani neuzvedne lahev s pitím. A konečně pátek třetí – bolavá noha. Kulhám jako čert, který 

nemá dvě chodidla, ale kopyto. Ne, že by měl pátek jako takový na mě negativní účinky, vysvětlení je 

naopak mnohem prostší: v pátek ráno se pravidelně účastním spolu s dalšími statečnými dívkami, které se 

hrdinně postaví všem výzvám, dvojhodinovky  tělocviku. 

 Ano, vím, tímto jsem se přiznala k absolutní salámovosti a knedlíkovosti, co se týče mé fyzické 

zdatnosti. Nicméně, co vám (a sobě konec konců taky) budu nalhávat, ne každý může být zkrátka Usain 

Bolt. Mám v hlavě nejspíš nějak zafixovanou fóbii z toho, že ze mě bude sice extrémně rychlá či ohebná, 

přece však mužatka s vyrýsovanými lýtky širokými jako dva špalky a prsy naopak velkými jako dva trojvrstvé 

kapesníčky na sobě... Ne že by tato varianta byla zrovna v mém případě tak pravděpodobná, přece však 

není zcela vyloučená! Proto se, pokud nemluvíme o míčových hrách, držím poněkud mimo tělocvikové 

výkonnostní tabulky. 

 Zároveň nelze netvrdit, že nemám nerada jakýkoli sport. Jak už jsem naznačovala, míčové hry jsou 

podle mne adekvátní pohybovou aktivitou: fotbálek, florbálek, šachy... pardon, šachy vlastně nejsou 

kolektivní sport (a proto v něm taky nijak neexceluji...).  Pochopili jste tedy, že  pokud ve sportu vynikám, 

většinou je to opačným směrem, než by bylo záhodno. 

 Nepřestávám se však snažit a stále vzhlížím ke všem svým sportovním idolům, o jejichž zdravotních 

obtížích jsem pravidelně informována médii. Tělocvikářka (mimochodem Vás zdravim, paní profesorko) mi 

každou společnou hodinu pomáhá se překonávat. Nechci zklamat. Říkám si: „To dáš! Jágr to taky zvládl a 

hrál se zlomeným malíčkem. To dáš! Rosický má taky věčně natržený třísla a pořád rozhoduje zápasy 

Arsenalu. To dáš! Špotáková vyhrála zlatou i s ramenem v háji...“ V takovýchto chvílích rozjímání nad 

úspěchy ostatních kolegů sportovců si musím přiznat, že do toho asi dávám málo. Přece jenom měl pravdu 

jeden světově uznávaný atlet (pro sportovní nadšence uvedu, že to byl pan Jan Stavělík), který na tradiční 

sportovní akci nejmenovaného školního ústavu, prohlásil, že kdo po doběhnutí závodu nezvracel, nedal do 

toho všechno. 

 Nepopiratelné. Asi bych měla začít opravdu makat. Přehodnotila jsem to - ten výčet lehkých potíží 

na začátku článku je vlastně prkotina. S tím se mezi ty nejlepší nikdy nedostanu! Bloklý krk nic není. 

Mimochodem Bauer se svou rýmečkou před Jizerskou padesátkou – taky slabota. Protože já už to 

pochopila, jaký je vlastně smysl veškerého sportu! Konečně mi to docvaklo! Sport je prý osvobozující. 

Přesně tak. Má nás osvobodit. Chce nám ulehčit život, abychom se nemuseli tahat s tak těžkým tělem. 

Prostě nás osvobodí od zbytečných končetin. 

 Tím se vysvětluje další úsloví, totiž „sportem ke zdraví“. Ano, pokud přijdete o 2-3 (jste-li šampion i 

o 4) končetiny či dokonce o hlavu, mnohonásobně se u vás snižuje pravděpodobnost dalších úrazů, zánětů, 

zlomenin apod. Jak uklidňující! 

  

Takže děcka, chutě do toho. Ne pravda a láska, ale sport vás osvobodí od zbytečné přítěže. 

 

          Anna Hrubá 
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Nad tuplákem piva 
 

Za všechno může Mendel! 

 

Pan šéfredaktor mi nedal zrovna lehký úkol, když se toto vydání časopisu rozhodl zaměřit na sport. Sport, 

který mi je téměř cizí, a přece ne zas tak moc, abych ho snad nedejbože nenáviděl. Má se to spíš asi nějak 

takhle… 

Mým asi nejoblíbenějším sportem je volejbal. Upozorňuji, že rovnice nejoblíbenější = exceluji v něm neplatí. 

Pravděpodobně jsem spíše týmovým lemplem, který ale občas velice mile překvapí. Jak se hraje volejbal, s 

čím se hraje volejbal a přes co se volejbal hraje? Já budu věřit tomu, že to všichni víte, případně umíte 

používat Google, protože jsme se tady na gymnáziu sešli ne náhodou. Já se osobně vlastně přiznám, že 

dokonce ani neumím pořádně pravidla, neovládám speciální techniky, jsem malej a při smečování používám 

židličku, ze které i tak míč odpálím do sítě anebo (v lepším případě) do autu. Aspoň tam ale je ta snaha. Ve 

skutečnosti jsem to obvykle já, kdo týmu zajistí bezkonkurenční prohru a jsem to taky já - ten, který nikdy 

nesáhne po láhvi, kterou ve svých chlupatých rukách drží taťka Negramlavec, ale bude pít z prsu matičky 

Nemehly. 

 

Avšak i takoví jsou potřeba. Jsem totiž toho názoru, že bez smíchu nelze žít a navíc sranda musí být - i kdyby 

na chleba nebylo. Když vynikající hráč jednou nastaví prsty mírně pokrčené, připravené mičudu odbít, místo 

toho, že aby se mu odpal prsty povedl, musel by si useknout nohy, aby byl o půl metru menší, je to chyba. 

Správně by měl totiž aplikovat odpal bagrem. Jestliže se takového něco stane někomu z elitního týmu 

tradičních „míčových vyběračů“, je to samozřejmě událost hodná mávnutí rukou. Pokud takto mrvím míče 

já, je to buď k smíchu. Častěji k pláči. Slabší povahy jen z kamarádství udrží svůj vztek za nehty a ovládnou 

touhu mě hystericky bodnout do krku. Ti, kteří se mnou hrají poprvé, jsou obvykle zděšeni a rozdýchávají to 

doma u večeře. Ti, jejichž nervová čidla plus bránice jsou již navyklá, se naučili brát moje výkony (chacha) s 

rezervou. 

 

Co se týče volejbalové hry spojené s mojí osobou, myslím, že nejvíce to vystihne středověké Tomáš z 

Hruškapadlasakradalekoodstromu (taťkovi jde totiž většina sportů). Takže tu máme rozuzlení celého 

problému: Nemůžu za to já, že zkazím všechno, na co šáhnu, nejenom ten volejbal – a ten mi možná jde ze 

všech ostatních snad nejvíc. Můžou za to pitomý Xka a Ypsilony a Gregor Johann Mendel. Ach, je to krásnej 

pocit vědět, že nejsem zodpovědný za své činy-nečiny a neschopnosti. Je skvělý si plivnout na někoho jinýho 

za svý chyby, za který vlastně nemůžu. 

Nakonec by ze mě mohl být úžasný sportovec. Genetika mi to bohužel nedovoluje. Proto, až se mnou 

budete příště hrát, neřvěte na mě. Stěžujte si u rodičů, číslo či jejich poštovní adresu vám sdělím obratem. 

 

 

 
         Tomáš Kremr 
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       Ze života školy 

Lyžařské kurzy 
Letos se po mnoha letech na hory vyrazilo pouze dvakrát. Sekunda s profesorkou Lokajovou a profesorem 

Petrželou do Karlova – mnozí studenti lyžovali poprvé, ale na konci kurzu zdárně kopec sjeli všichni. 
Studenti kvinty a 1.A spojili síly kvůli nízkému počtu lyžařů i snowbordistů a na Soláň  s sebou vzali 
profesory Stavělíka, Fialu, Vlacha a Vintrovou. Oba zájezdy měly slušnou sněhovou nadílku, nikdo se 
nezranil a všichni si hory užili, jak se patří.  
 
 

Oktáva na Úřadu práce 
V rámci přípravy do ZSV se studenti oktávy zúčastnili exkurze na úřad práce ve Vyškově. Teorie o 

fungování úřadu moc nezaujala, vyběr lidí do zaměstnání podle fiktivních životopisů byl o něco zajímavější. 
Následovalo video s pracovním pohovorem s uchazeči a studenti zjistili, že osobní setkání toho vypoví 
mnohem víc než sebelépe napsaný životopis. Zúčastnění se toho dozvěděli víc než dost a doufejme, že na 
úřadu práce po maturitě neskončí nikdo z nich. 

 
 

Okresní kolo v německé konverzaci 
Dne 14. února nás v Blansku reprezentovali ti nejlepší účastníci školního kola – Petra Dvořáková a Kamil 

Vrbka ze 3.A. Na soutěži museli předvést svou schopnost porozumět slyšenému německému projevu, 
konverzovat s porotou a popisovat situaci na obrázku. Soutěž byla velmi vyrovnaná, Petra vybojovala druhé 
místo a pěkný výkon podal i Kamil. Gratulujeme! 
 
 

Matematická olympiáda, Pythagoriáda 
Letos proběhl již 61. ročník matematické olympiády, pro naše studenty opět úspěšný. 25. ledna ve 

Vyškově předvedl svoje matematické znalosti Jan Pokorný – obsadil 1. místo. David Pokorný se nenechal 
zahanbit, skončil na 3. místě. Pochvala patří i Martině Machalové, která jako úspěšná řešitelka poputuje 
společně s chlapci do krajského kola v Brně.  
Školního kola Pythagoriády se zúčastnili všichni studenti primy, sekundy i tercie. Ti nejlepší postoupili do 
okresního kola, mezi nejúspějšnější se zařadil Vojtěch Koudelka – vybojoval 1. místo, ale i Karolína 
Levíčková – 3. místo. Všem zúčastněným blahopřejeme a postupujícím držíme palce v dalším kole. 
 
 

Fyzika nás baví 
Soutěž probíhala od listopadu po leden, soutěžící museli každý týden odpovědět na 2 záludné otázky ve 

své kategorii (Malí a Velcí gympláci). Zúčastnilo se 12 nadějných fyziků, z mladší kategorie nejlépe uspěl Jan 
Pokorný (13,5 b), hned za ním Vítězslav Sobol (12 b). Ve starší kategorii se umístila Jana Jelínková (10,5 b), 
těsně za ní Kristýna Hrabovská (10,25 b). Gratulujeme. 

 
      
          Lucie Ulrichová 

 
 

Netradiční vyučování 
Netradiční vyučování zažili žáci sekundy a tercie v pátek 9. března 2012. Studentky Pedagogické fakulty 

Masarykovy univerzity v Brně předvedly dramatickou hodinu, jejíž náplní byly hry o sociálním chování, 

komunikaci a šikaně. Děti byly vtaženy do příběhu chlapce Adama, který se přestěhoval do neznámého 

prostředí, ztratil kamarády a musel čelit šikaně v novém kolektivu. Dramatizace Adamových zážitků pak  
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Ze života školy 
 

vyvolala emoce, které by mohly přispět k pochopení pocitů druhých lidí. V závislosti na tom pomůže vcítění 

předcházet problémům, které se v dětských kolektivech vyskytují.  

Lekce byla poučná a zajímavá. Poděkování patří především jejím autorkám, ale i studentům obou tříd, které 

se aktivně zapojily. Výsledkem byl silný společný zážitek.  

 

         Mgr. Marta Urbánková  

     

Jelikož je právě toto číslo věnováno tematice sport, nemohli jsme vás, čtenáře časopisu ochudit ani o 

vynikající výsledky, kterých v soutěžích dosáhli naši reprezentanti. „Naneštěstí“ je úspěchů tolik, že bychom 

jimi hravě potiskli všechny stránky časopisu. Z tohoto důvodu uvádíme jen ty nejvydařenější.  

 

Siláci v kraji 

V brněnské tělocvičně na Jílové ulici se jako každý rok konalo krajské kolo mladších v silovém čtyřboji. Naši 

školu reprezentovali Vilém Hujňák, Petr Selinger, Lukáš Hrabovský a Jakub Křivák. Mimo soutěž se také 

představili Jan Hrabovský a Petr Žižlavský. Soutěžilo se v disciplínách: šplh na laně bez přírazu, trojskok 

z místa, shyby na vysoké hrazdě a sed/leh bez opory. Soutěž sice překvapivě, ale zcela zaslouženě vyhrálo 

právě naše gymnázium. V kategorii jednotlivců dosáhl na první příčku právě Vilém Hujňák.   

 

Malí florbalisté v kraji 
Do „kraje“ se hoši prodrali po vydařeném okresním kole ve Vyškově. V krajském kole, které se konalo 

v polovině února v hale ve Slavkově, byla konkurence školních výběrů ještě větší. Tým ve složení: Pokorný, 

Šujan, Müller, Levíček, Horák, Šumbera, Paseka, Stejskal, Vykoukal a bratři Vintrové byl nalosován do 

skupiny B společně s Hodonínem, Pohořelicemi a Slavkovem. Skupinu A tvořily týmy Znojma, Jedovnic, Brna 

a Mikulova. Hochům se v nelehkých zápasech podařilo postoupit ze skupiny a získat pohár za třetí místo.  

 

Postup basketbalistek 

Ve čtvrtek 1. března se vypravila dívčí reprezentace (Vičarová, Lovasová, Tesařová, Zbožínková, Baštová, 

Marková, Mikesková a Vrbacká) pod vedením profesora Fialy do Vyškova, kde se konalo okresní kolo dívek 

v basketbalu. Děvčata po vynikajícím výkonu zcela jasně zvítězila, když doslova rozdrtila ostatní soupeřky. 

Celkové skóre našeho týmu bylo po třech zápasech 78:39. Děvčatům budeme držet palce i v kraji. 

 

Šplh 

Reprezentanti školy se zúčastnili i krajského kola ve šplhu, které se konalo 7. března v Brně na Jílové. Závod 

byl klasicky velmi nabitý. Přesto se hochům (Bílek, Hujňák, Matyáš, Hrabovský) podařilo získat cennou 

sedmou příčku na výsledkové listině a děvčatům (Baštová, Malecová, Pitronová, Galatová) dokonce pátou.  

Celkové výsledky hoši: 1.SOŠ ochrany osob a majetku, Zoubkova; 2. SŠ polytechnická, Jílová, Brno; 3. ISŠ-

COP Olomoucká Brno; 4. Gymnázium Vyškov; 5. Gymnázium Vídeňská Brno… 

Dívky: 1. SOŠ ochrany osob a majetku, Zoubkova, Brno; 2. Gymnázium Vyškov; 3. SZŠ Jaselská, Brno; 4. OA, 

SOŠ K a VOŠ, Kotlářská, Brno; 5. Gymnázium Bučovice…    

           

           Michal Marko 



áGym.doc - Školní časopis Gymnázia Bučovice 
 

 
11 

 
Březen  
2012 

        Rozhovor 

Dnes jsme pro vás vyzpovídali pana profesora Borise Vlacha, který nám na sebe leccos prozradil. Věděli jste 

například, že choval hroznýše královského? Pan profesor odpovídal na otázky různého typu, mj. i na to, kam 

se chystá poté, co nás opustí. V rychlém průzkumu nám pak prozradil, čemu dává přednost. 

Rychlý průzkum:  

  bílá x černá                  víno x pivo 

               film x kniha                  kolo x běžky 

            dopis x e-mail                  špagety x vajíčka 

 

1) Jak byste se ve zkratce charakterizoval? 

       Narodil jsem se ve znamení kozoroha a tak mám hlavu „v oblacích“ a nohy stojí na zemi. Jsem snílek, 

který si plní své sny. Jsem nejdéle sloužícím kantorem našeho gymnázia, který za několik měsíců končí s 

vědomím, že stárneme už od narození, a že je to jediná spravedlnost na světě. Učil jsem 2 500 studentů a 

doufám, že většina na mne bude vzpomínat v dobrém. 

 

2) Máte slabost pro motoristický sport. Jaký automobil byste si rád pořídil? 

       Všichni moji studenti si museli několikrát vyslechnout můj vtípek: 

„Původním povoláním jsem měl být pilotem Formule 1 a podívejte se, jak jsem dopadl!“ Ne, já jsem na 

našem gymnáziu už 36 let spokojený. Závodní „auťáky“, to jsou umělecká díla. Výtvarné umění patří také k 

mým koníčkům a „závoďák je krásný jako plastika od významného sochaře Ferrari – to je symbol rychlosti! 

Já obdivuji anglické sporťáky šedesátých let a doufám, že Lotus 79 bude za tři roky zavěšen u nás na stěně 

ve schodišti. 

 

3) Máte domácího mazlíčka? 

       Plánuji ještě nějaké výpravy a „domácí mazlíček“ by doma trpěl. Dcera Míša si kdysi přála pejska a tak 

maltézačka jménem Brenda u nás strávila 17 let. Z Amazonie jsem si přivezl hroznýše královského „Boženu“ 

a kajmana brýlového „Inku Zemánka“. Ale ty si nekupujte, na rozdíl od Brendy, nerozumí česky. 

 

4) Co Vy a sport? 

       Sport patří k životu stejně jako spánek. Učil jsem tělocvik asi deset let a někdy to nebylo moc veselé. My 

jsme neměli počítač a sportovali jsme denně. Závodně jsem „atletil“, běhal jsem 1500 m a 3 km, ale skočil 

jsem i 3m o tyči nebo hodil 10,20 sedmikilovou koulí. Už asi 55 let lyžuji a letošní Schladming byl krásný. 

Poslední den jsem za čtyři hodiny najezdil 70 km – jako „zamlada“. Mám rád běžky a před dvěma lety jsem 

po čtyřiceti kilometrech porazil „kluky“ o třicet let mladší. Osobák ve skoku na lyžích mám 21 m. Náš syn to 

dotáhl na kole na třetí místo v republice. Loni jsem najel 2000 km s nejdelší etapou (150 km). Byla krásná. 

Deset let jsem stoupal na vysoké hory. K deseti „kopcům“ mezi 5 až 6 km jsem vystoupil na Kilimandžáro, 

Mt. Keňu, byl jsem v Himalájích, v Andách. Nejvýše jsem byl na vrcholu Chimboraza (6310 m). Na 

osmitisícovku už nevylezu. Škoda. 

 

6) Chystáte se do důchodu … Máte nějaké konkrétní plány, jak budete trávit volný čas? 

       Na tuto životní etapu se těším a zároveň ji očekávám s obavou. Už teď plánuji nové cesty. Po 

vysokohorském období doufám v éru námořní. Po stopách velkých objevitelů chci vyrazit do Antarktidy. 

Česká pirátská plachetnice La Graves je už v Karibiku. Budu se muset připravit na služby v lanoví nebo u 

kormidla. Velkou výzvou je pro mne práce se dřevem. Dokončuji madonu z Rábí a chystám se na výrobu 

renesančního nábytku. Už jsem zmiňoval vytvoření třímetrového modelu „auťáku“ F1. Možná jen pro svá 

vnoučata chci zapsat své zážitky z cest. 

 

Děkujeme panu profesorovi za jeho čas.             

          Šárka Zbožínková                            
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Recenze 
  

Lana Del Rey – Born To Die (27.1.2012) 

Každá recenze je subjektivní, některé jsou však ještě subjektivnější. Tohle je rozhodně jedna z nich. Se 
zpěvačkami jsem to měl asi takhle: každodenní hraní GTA 1 a k tomu z hi-fi Guano Apes, o pár let později 
pak první dvojka na vysvědčení, slzičky a The Cranberries. Potom nastalo několikaleté hledání dívčího idolu, 
který by mě zaujal víc než třemi hity. Pátrání skončilo loni v září, kdy jsem úplnou náhodou narazil na video 
k „Blue Jeans“ od Lany Del Rey, zpěvačky, o které nejspíš každý z vás v poslední době slyšel. Bylo na 
YouTube v té době 2 dny a mělo pár tisíc zhlédnutí, ale bylo mi jasné, že u tisíců nezůstane. Pustil jsem si jej 
asi 5x v řadě, během čehož se událo několik neúspěšných pokusů o sklapnutí čelisti. Následně jsem se 
dozvěděl o dnes již kultovní „Video Games“ a láska byla na světě. A jsem u problému tohoto článku – už 
několik měsíců oddaně miluji Lanu Del Rey. Je neuvěřitelné, jak mezi přívalem všech popstars tahle slečna 
působí. Neskonale krásná, roztomilá, skromná, pevně stojící nohama na zemi a do toho pějící hymny 
nešťastné lásky. Ačkoliv až do letošního ledna Lana oficálně nic nevydala, její album patřilo mezi 
nejočekávanější desky roku. Neměl jsem absolutně žádnou představu o tom, jak album bude znít. Jestli jej 
mladá New Yorčanka vyplní pouze songy tzv. „na srdíčko“, nebo bude experimentovat a sklouzne víc do 
popu, do kterého se i tak okrajově řadí. Za nejtrefnější označení pro její hudbu považuji sadcore, protože 
jestli něco tohle slovo (tak jak ho chápu já) vystihuje, jsou to Laniny skladby. Ještě před vydáním desky mě 
Lana dostala potřetí, tentokráte už plnohodnotným singlem, podle něhož je album pojmenováno. V „Born 
To Die“, který doprovázelo fantastické video, Lana navázala na předchozí 2 hity, možná jen ubylo 
komornosti a aranže nabrala na pompéznosti. Po měsících čekání na konci ledna konečně vyšla debutová 
deska a Lana jí naprosto opodstatnila mé naděje do ní vkládané. První 4 z celkových 12 písní tvoří již 
předem zveřejněná silná trojice, mezi kterou se vklínila rychlejší „Off to the Races“ a ta ve mně vzbudila 
opět nadšení. Lana v ní dokonale prodává svoje přednosti, mezi které patří frázování, skvělé texty a hlavně 
neskutečná roztomilost jejího projevu. Těžko se o tom píše, je potřeba to slyšet, ale její výslovnost je v 
dokonalé symbióze s jejím vzezřením, a když zpívá např. „be good baby do what I want“, málokterý 
chlapec/muž by neudělal, co si tahle dokonalá existence přeje. Pátá stopa s písní „Diet Mtn Dew“ je sice 
zajímavá věc, ale i tak pro mě nejslabší článek alba, do kterého nezapadá. Je tak jiná, že bych ji pochopil spíš 
mezi b-sides, ke kterým se dostanu později. Následuje silná trojice „National Anthem“, „Dark Paradise“ a 
„Radio“. Všechny tři mohou být v budoucnu obrovské hity, vsadil bych si pak především na „National 
Anthem“, která je z celého alba sice nejvíc prvoplánová, ale zároveň nejchytlavější a Lana si s ní s 
přehledem zachová tvář. Build up před refrénem v „Dark Paradise“ pak patří mezi nejeepičtější okamžiky 
desky.  Kolem dalších skladeb „Carmen“ a „Million Dollar Man“ se může začít dostavovat nuda a vzhledem k 
charakteru skladeb i silná deprese, ale pokud se někdo v existenčních melodiích vyžívá podobně jako já, tak 
si i k těmto dvěma kouskům po pár posleších cestu najde. Předposlední „Summertime Sadness“ kromě 
vrcholu smutku představuje i jeden z vrcholů nahrávky. Závěrečná „This Is What Makes Us Girls“ pak patří 
spolu s „Diet Mtn Dew“ mezi dva slabší okamžiky a právě místo jedné z nich měla být na album rozhodně 
zařazena bonusová „Without You“, ktetá skýtá klenot mezi třemi tracky z bonusové edice. Shrnuto 
podtrženo, Lana rozhodně nebude bodovat na žádné párty, její hudba je adresována lidem s realistickým 
pohledem na svět. Nemá rozsah Adele, a tak ho naštěstí ani nemůže tak křečovitě dokazovat v každém 
refrénu, sází naopak na intimitu. Sama se považuje spíše za skladatelku než za zpěvačku. Aranže jsou 
povětšinou skromné, skládající se z jednoduchého beatu, piana, smyčců a různých vysamplovaných výkřiků, 
a tak nějak nenásilně podtrhují celkovou atmosféru „Born To Die“. Námětem pro texty jsou nešťastná láska, 
vzpomínky na minulost, smutek ze života obecně a časté jsou také odkazy na různá místa v New Yorku. 
Hned několikrát zmiňuje Lana např. brooklynský poloostrov Coney Island. Jak píši výše, „Born To Die“ není 
rozhodně deska pro všechny, ale pro emaře, osoby smýšlející negativně, zklamané životem nebo prostě ty, 
kteří mají rádi pomalou a za srdce tahající hudbu, musí být Lanin debut takřka zákonitě klenotem. 95%. 

          Daniel Král 
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Koutek srandy 
 
Jak dopadl ten zápas?" ptá se manželka fotbalisty, který se právě vrátil z utkání. "Nic moc, tři nula jsme 
prohráli, ale dal jsem tři góly!!!"  
 
Na finálovém zápase SuperBowl v americkém fotbale sedí chlápek na jednom z nejlepších míst. Na 
narvaných tribunách spousty lidí a vedle něj jedno volné místo. Dalšímu chlápkovi v řadě to nedá a tak 
neutrálně říká: "Nedovedu si představit, že by si někdo zaplatil tohle místo a pak sem nepřišel." Nato náš 
chlápek povídá: "Víte, já koupil už před měsícem lístek pro sebe a ženu, jenže ta mezitím náhle onemocněla 
a zemřela." "Ach, to je mi moc líto. Ale proč jste ten lístek nedal někomu z rodiny?" "Všichni jsou na 
pohřbu!!!"  
 
Instruktor parašutistického sportu se ptá posluchače svého kursu: "Co uděláte, jestliže se vám neotevře 
padák, když zatáhnete za kroužek?" "Pomyslím si, že mám ještě sedm vteřin, abych se naučil lítat!!!"  
 
Na exhibici nejlepších šermířů světa vystoupil nositel bronzové medaile. Vypustili mouchu a on ji kordem 
přesekl na dvě půlky. Pak přišel stříbrný šermíř a přesekl ji na čtvrtiny. Dav po velkých ovacích ztichl při 
příchodu nejlepšího šermíře, nositele zlaté medaile. Vypustili třetí mouchu, ostří jeho kordu se zalesklo v 
nádherném oblouku, ale moucha pokračovala v letu. Obecenstvo ztuhlo. Nejlepší šermíř světa netrefí 
mouchu a ještě se směje. "Co se směješ?" vykřikl někdo. "Vždyť žije!" "Chá!" odpověděl šermíř, "žije, ale už 
nikdy nebude tatínkem!!!"  
 
"Sport odjakživa upevňuje zdraví a prodlužuje život." "Naši dávní předkové ale příliš nesportovali." "No a 
jsou snad na živu?"  

Parašutistovi se neotevře padák, žuchne sebou na zem a už ho opouští jeho dušička. Vzápětí je tu Luciferův 
asistent a už ji cpe do pytle, aby ji odnesl do pekla. "Tak to ne, ta je naše! Celou cestu co letěl k zemi, se 
modlil a prosil všechny za odpuštění!" rozzlobí se anděl, který přiletěl o chvíli později. "Tůdle, já tu byl 
první," zašklebí se čert. "A když už jste ho tam nahoře v nebi měli, tak jste ho odtamtud neměli házet na 
zem!!!"  
 
Jednoho dne vyzval Satan Nebesa k baseballovému zápasu. Svatý Petr se podíval na seznam hráčů a povídá: 
"Přijímám, ale rovnou tě varuju, že máme většinu těch nejlepších hráčů, co kdy žili." "Nevadí, my máme 
tajnou zbraň." V den zápasu se přišel Svatý Petr zeptat, co že je zač ta tajná zbraň. Satan se tak koukne a 
říká: "No, máme všechny rozhodčí!!!"  
 
V polovině významného mezinárodního závodu hlásí rozhodčí divákům: "Česy loď diskvalifikována kvůli 
dopingu." Přiběhne k němu trenér postižené posádky a ptá se: "Proboha, jaký zakázaný prostředek jste 
zjistili?" "Přenosný ventilátorek," odpoví rozhodčí.  
 

Dostihový jezdec dojede konečně do cíle. Jeho trenér ho už čeká a hned se začne rozčilovat, jak zbabral 
závod. "Co řvete?! Vždyť za mnou byli ještě tři koně!", brání se žokej. "No, to byli, ale ti už patřili do dalšího 
dostihu!!!"  
 

 

          Blanka Šnajdrová 
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        Za kulturou 

A jsme tu zpět! Jsme zpět se žhavými novinkami ze světa hudby a divadel. A říkám rovnou - máte se na co 

těšit! Pro milovníky rock‘n’rollu to bude opravdový zážitek ;) 

 

KONCERTY : 

 

9. 3. 2012 - SUNRISE AVENUE  

Pro ohromný zájem o vstupenky, se koncert finských rockerů SUNRISE AVENUE, plánovaný na 9. 3. 2012 od 

20:00 hodin v Rock Café, přesouvá do větších prostor Paláce Akropolis! 

Vstupenky: 550Kč 

Palác Akropolis, Praha 3 

  

        

7. 5. 2012 - METALLICA 

Hlavní předkapelou bude Machine Head a speciálním hostem Gojira. Koncert začíná ve 20:00. 

Vstupenky: 1.490 – 2.490 Kč 

Synot Tip Arena,Praha 10 

 

 

11. 5. 2012 - MAJÁLES 

9. ročník největších oslav jara potvrzuje loňské místo konání, díky němuž výrazně rozšířil program. Můžete 

se těšit na Horkýže Slíže (sk), Nightwork, Inékafé (sk), MIG 21, Tomáše Kluse, Monkey Business, Wohnout, 

UDG a další. Festival začíná v 13:00. 

Vstupenky: do 27.4 299 Kč 

                  do 10.5 350 Kč 

Brno, Areál Hněvkovského – Komárov 

 

 

16. 3. 2012 - RISE AGAINST 

V Praze jim společnost budou dělat britští hard-rockeři Architects a americká postrocková skupina Touché 

Amoré.  

Vstupenky: 590 Kč  

Incheba Expo - Výstaviště Holešovice, Praha 7 

 

 

23. 3. 2012 – JARNÍ SÁZAVA FEST 

Pro fanoušky, kteří si chtějí zkrátit čekání na velký letní Sázavafest v pořadí již 12. ročník, pořadatelé 

oznámili datum konání jarní části tohoto festivalu. Vystoupí na něm Sto Zvířat, The Spankers, Prague 

Conspirasy, kteří současně pokřtí svůj nový singl, a další. Celý večer bude moderovat frotman kapely Sto 

zvířat Honza Kalina.  

Vstupenky: 233 Kč 

KC Vltavská, Bubenská 1, Praha 7 
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27. 4. 2012 – ČARODĚJÁLES 

A už pátý ročník festivalu čarodějáles. Těšit se můžete napříkald na Deadlock,Poletíme?, Visací Zámek, 

Sunshine, Elektrik Mann, Charlie Straight nebo Čankušou.  

 

Areál koupaliště Riviéra, Brno 

 

 
7. 4. 2012-POKROCK 
A opět vystoupí naše oblíbená skupina z Bučovic! Tak kdo má zájem si trošku zablbnout šup sem! 
 
Bučovice, kino Brigáda 
 
 

DIVADLA : 
 
28. 4. 2012, 30. 4. 2012 - ANNA KARENINA 
 
Slavný román vypráví o síle nesmírné vášně schopné prorazit hranice společenské konvence, která však 
vzápětí uvadá. 
Začátek představení v 19:00 
 
Divadlo Reduta, Brno 
 
 
19.4.2012 - RŮŽE PRO ALGERNON 
Nejúspěšnější inscenace spolku Kašpar. Tragikomický příběh dementního muže, který chce být chytrý. 
Začátek představení v 19:00 
 
Divadlo Bolka Polívky, Brno 
 
 
16. 4. 2012 - VŠE O ŽENÁCH 
Komedie o mužích, kteří se domnívají, že všechno ví… a to nejen o ženách. Vše o ženách je příležitost pro tři 
skvělé herečky, z nichž každá se představí v pěti rolích, a to vše v rytmu songů 60. let 20. Století. 
Začátek představení v 19:00 
 
Divadlo Bolka Polívky, Brno 
 
 
 
 
 
        Lenka Slezáčková, Natálie Rivolová 
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S T R A T É G K S H O U S E N K A O R Í M I Z A K Č I B A B 

B Ě L O B A O O Í Z Á T O P E K T A Z E Ř A P K U O K K N Ě 

U L E A S L L L L N S O K E T S Ř W E O Ř A E M Ď E Ř S A T 

E O L K E E E O S O R P T T E P A A T Á K T Á A M A A R N Š 

C C U V A T M T M P K E Ý R C K K N K Č I K K O S K A E A I 

I V B A K I T O K R A N P O I Á A I A L L V L A N N K C S N 

B I I L Č L D Č Í A P E O L V K N K D O O O M U K A L I Y R 

U Č C O I Ě Š E E P E C K E O O Í O N L H K Š A A K E N A T 

L N Í V V D T E O Ů L O L J R P L O S D O Á A C C U S C K S 

O A N E O T J T A V O T E K O K E Í K A K L E N O T Y O R Ř 

H O L O S O R E A O Z C B A B I Č K A S L V L A Š Á K M O A 

E Í Ě O V A K I K D I R R S R M V E M U A P A L O U Č E K S 

C Ř D K V O L G L B A R U T A K I R A K O V E C N Ů M N Ý Y 

A A E I Č O L O U M Ž R N Ř T E A O R O U Š K A O Á A A S R 

R S N Y K E V L B Š R K E E I P P K Á Š U L A U K V L O V K 

T Y T U T K O O I I L D T P S Á Ě O D K A R I M A T K A O A 

S R O I L H R E C I Ř O K É L E C I V O K A M Č R O O Y D Í 

A K Č I M A L T P E V L A A A L M E L L K Š L P K T A D N A 

K É S M T L I S I Á Á M V E V P M N M Č E O I I E A E Á I P 

L N E L E T O U N N L A Ž I A A O O O Á K Č L Š M K L L C A 

A C L B E L O Í O Á E R U L Í K L B U T R Í E I I O Á O E T 

D N A L É Z Á V K I Č C A Í S L A B I K Á Ř L N V N N R N Y 

K N T E G N I K I V E E B L E B L E M O A Ů O D Í V K Á N K 

A Ž A E E C U N O A K L Á K O L S O B O T A O E U B R A D A 

R O U B E N K A A P R A N O S T I K A A K Č I L A P Á Z Š A 
 

A: APATYKA, ANANASY, ARTYČOK, ANABELL, ALUŠÁK, ALKOHOLIK, AEROSOL, ARANKA 

B: BABIČKA, BABIČKA,  BLEBLE, BĚLOBA, BRAMBORA, BRATISLAVA, BRUNETKA, BOROVICE, BRADA, BABOČKA 

C: CTITEL, CÍLEVĚDOMOST, CIBULE, CIBULKA, CIRRUS           Č: ČÍSLOVKA, ČMELÁK, ČUMÁK           D: DĚLITEL, DĚLNÍCI 

G: GOLEM                H: HOUSENKA, HOLUBICE, HOLUBICE, HOLOMEK                  I: IMPALA, IZOLEPA 

K: KRYSAŘ, KRYSAŘ, KLÁNOVICE, KAMARÁD, KRAKONOŠ, KOKETOVAT, KOKOSY, KOLOTOČE, KLIPS, KOUKOL, KLADKA, KAPLE, 

KOPÝTKO, KUSADLO, KRONIKÁŘ, KAZIMÍR, KLENOTY, KARIKATURA, KASTRACE, KYSELKA, KARIMATKA, KANTOŘI, KOLČAVA, 

KOREK, KLISNA, KRKAVEC, KVÍDO, KLOKAN, KULIČKA,  KDOKOLIV, KRTINEC 

L: LOKÁLKA, LÉČITEL, LIMONÁDA, LETOUN, LEVÁK,  LÍLIE, LÉKOŘICE             M: MARCELA, MASAŘKA, MOUKA, MAKOVICE 

N: NEMOCNICE, NÁLADA, NARKOTIKA            O: ODLITEK, OKINAWA, OPÍKAČKA, ONKOLOG, ODVOLÁNÍ, ONUCE, OVOCE, 

OKLIKA 

P: PRANOSTIKA, PUDLÍK, PALIČKA, PRAPŮVOD, PINOKIO, PÁLAVA, POVLEČENÍ, PAŘEZ, POTRAVINY, PRESTO, PETROLEJKA, 

PALOUČEK, PERNÍK, PARMSKÁ ŠUNKA, PEKÁRNA, PAVIÁN 

R: ROUBENKA, RULÍK, ROUŠKA, RAKOVEC, ROLÁDY, RADOST, RÁMEC             Ř: ŘEŠETO 

S:  STRATÉG, SEKVOJE, SOVIČKA, SLALOM, SLABIKÁŘ, SOBOTA, SELATA, SLEZINA, STRNIŠTĚ, SÝKORKA, STŘEP 

Š: ŠIŠINKA, ŠUMAVA, ŠKOLČÁTKO, ŠINDEL            T: TĚLOCVIČNA, TEOLOGIE, TLAMIČKA, TUKAN, TETOVÁNÍ 

U: UTOPENEC          V: VÁLEČEK, VODNICE, VIKING, VLAŠÁK, VOLAVKA, VČELÍN           Z: ZÁTOPEK, ZÉLAND, ZÁPAL 

TAJENKA: _ _ _ _ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _   _ _   _ _,  _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _,  _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ _ _. 
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