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Úvodník
Vážení čtenáři, milí studenti,
Zdravím všechny čtenáře našeho školního časopisu, studenty, pedagogy, rodiče a i ty, kteří se k časopisu
dostali zcela náhodou. Právě otáčíte stránky prvního čísla školního časopisu v tomto školním roce. Není
snad třeba ani připomínat, že náš vzdělávací institut změnil prvním prázdninovým dnem svůj název, když
byla ke škole připojena obchodní akademie. Časopis však nadále zůstává ryze „gympláckým“, a tak
prostřednictvím jeho stránek se budeme i nadále setkávat bez žádných velkých změn.
Sice nám někteří redaktoři odmaturovali, ale nebojte, o své oblíbené rubriky nepřijdete. Našli jsme
pro Vás nové redaktory, kteří se do psaní prvních článků pustili s vervou a maximálním odhodláním.
Jako úvodní téma říjnového čísla jsme zvolili něco lehčího, nenáročného, ale zároveň čehosi, co by
měl zvládnout každý středoškolák. S radostí a úsměvem proplouvat mezi hodinami, písemkami a
zkoušeními. Co by to však bylo za studenta, kdyby neabsolvoval taneční hodiny?
A protože všichni žijeme v době 21. století, které stále více ovládají internetová media, budete moci
už brzy číst náš časopis na webu, včetně mnoha dalších příspěvků, rozhovorů, studentských prací,
barevných fotek, obrázků a animací… Už se nebudete muset bát, že při čtené tištěné verze natrhnete
některou stránku nebo se k vám časopis vůbec nedostane. Předpokládáme, že webové stránky časopisu
budou spuštěny během podzimních prázdnin, což je přesně za čtrnáct dní. Pokud nebudete mít co v této
době dělat nebo budete jen zvědaví, můžete být první, kdo si web přečtou.

Za redakci školního časopisu bych Vám rád popřál mnoho studijních úspěchů a co možná nejlepších známek

Michal Marko
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Hlavní téma - Kterak tančit mezi sloupy
Zdravíme všechny čtenáře časopisu u naší ankety. K tématu „Kterak tančit mezi sloupy“ jsme zařadili
aktualitu letošních druhých ročníků tj. TANEČNÍ.
Taneční hodiny se týkají studentů pochopitelně každý rok, a proto jsme se zeptali starších ročníků,
abychom zjistili, jak si taneční užili a co si z nich ještě pamatují.
První otázka: Chodili jste do tanečních?

Základní a první otázkou samozřejmě bylo to,
jestli vůbec do tanečních chodili.
Na základě výpovědí můžeme vidět, že jen
zlomek (3,3%) do tanečních nechodili, takže účast naší
škole v tanečních je celkem hojná.

Druhá otázka: Jaké máte rádi tance?
Druhou otázkou jsme zjistili, jaké mají absolventi
tanečních rádi tance. Mezi nejoblíbenější patří
standardní (walz, valčík, tango, aj.), které zvítězily u
45,5% studentů, ale neopomenuly se ani tance
latinsko-americké (cha-cha, jive,...), které
zabodovaly u 39,7%. 7,4% studentů netančí a žádné
oblíbené tance nemají. A úplně stejný počet lidí si
vzpomnělo také na jiné tance než standardní a
latinsko-americké. Moderní tanečníci propagují
streetdance, ale nezapomnělo se ani na polku, což je
velice dobře.

Třetí otázka: Které tance vám v tanečních kurzu chybí?
Více než třem čtvrtinám v tanečním kurzu žádné
tance nechybí. Zbylým 22% studentů ovšem některé
tance chybí. Objevovaly se odpovědi se sambou,
salsou, či rumbou nebo s quickstepem.
Tyto tance možná nejsou v základních tanečních
hodinách, ale v pokročilém kurzu některé tyto tance
jsou, takže možnost tu je.
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Hlavní téma - Kterak tančit mezi sloupy
Čtvrtá otázka: Myslíte si, že taneční kurzy kladně přispěly k vašemu chování ve
společnosti?
K tanečním hodinám neodmyslitelně patří i hodiny
společenského chování. Zajímalo nás tedy, jestli si z
těchto hodin jejich účastníci něco odnesli do
všedního života.
Více než polovina studentů si myslí, že kurzy mírně
přispěly k jejich společenskému chování. 28,4% věří,
že se opravdu díky tanečním chovají lépe, ví, co se
sluší a patří a také si myslí, že tyto kurzy přispěly k
jejich chování ve společnosti právě i tím, že se naučili
tančit. No a 13,2% studentů hodiny společenského
chování nic v životě nezanechala, ale stejně si
myslím, že alespoň něco ano.

Pátá (a poslední) otázka: Kdyby byla možnost, absolvovali byste taneční kurz znova?

A poslední otázkou jsme zjišťovali, zda by si studenti
taneční kurz zopakovali.
67% studentů by si je zopakovali rádi. No a zbytek je
rád, že to má za sebou.

Každopádně taneční hodiny jsou zážitkem pro každého a nikoho nemusí mrzet to, že je absolvoval.
No a tímto vás my redaktoři této rubriky (čistě náhodou studenti sexty) zveme čtenáře na
Prodlouženou (26. 10. 2012) a Zakončenou (1. 12. 2012) hodinu tanečního kurzu druhých ročníků.

(Děkujeme třídám VI., VII., 3.A, 4.A a VIII.)

Janík a JeyKey
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Fejeton
TANEC MEZI SLONY
Je to tu zase. Před sálem se tlačí hloučky silně oparfémovaných děvčat a nezvykle upravených mladíků.
Zkrátka taneční. Všechno ale začíná už doma...
Dítka přijdou ze školy a svůj batoh hodí do tmavého koutu místnosti, aby je pohled na číhajícího
nepřítele nevyrušoval při následující úmorné přípravě. Vžijte se nejdříve do kůže čerstvé sextánky. Lepá dívka
nejdříve s obavami přistupuje ke skříni a začíná probírat své „zásoby“. První problém – má moc šatů! Které si
dnes obléct? Rozumějte, to není žádná banalita – aby se hodily ke šperkům, které máte, ke kabelce a především
musí zvýraznit žádané proporce, naproti tomu zakamuflovat nechtěné. Jiný, ale naprosto stejně neřešitelný,
problém nastává, pokud máte šatů málo – rozumějte jen 3 nebo 4. Přece si nevezmete na sebe ty samé šaty co
minule!? To by byla společenská sebevražda, no považte. Na obličej si nanesete tlustší vrstvu make-upu než
obykle, nalepíte druhou řadu umělých řas, polijete se máminým parfémem, abyste působily dospěleji. Poslední
úpravy před zrcadlem a jdete se obout. Hrůza! Lodičky vám dnes vůbec nejdou k pleti!! Co naplat, času není
nazbyt, takže utíkáte resp. tak trochu svižněji kulháte na vlak s růžovějším odstínem pudru v kabelce, abyste toto
faux pas zpravili na záchodech.
To kluci to mají mnohem snazší. Obleču si tmavý oblek nebo černý oblek? Asi ten temně černý. A košili?
En-ten-tý-ky – takže tuhle. Vyřízeno. Na vlasy přistává vrstva gelu - naleštit boty - super - hotovo.
Takhle vymódění se tedy setkávají oni spolužáci před tanečním sálem. Kluci začínají okukovat nějaké
nové „šťabajzny“, dokud nezjistí, že to jsou vlastně jenom jejich spolužačky „s novým ksichtem“. Takže nuda.
Otevírají se dveře, tajemný prostor se ukazuje ve své plné kráse a malosti. Tak tady se budeme pokoušet
o tanec. No snad to půjde. Všichni si sedají. Kluci se ošívají v saku, dívky si nervózně popotahují sukně – některé
nahoru, některé dolů, podle toho, jaký model doma zvolily. Už ale začínají hrát....
Blues. Upřímně – nejnudnější tanec světa. Všichni se tváří strašně důležitě, ale přitom se pohybují jako
nerozhodní chodci, kteří neví, jestli jít na vlak, nebo se vrátit pro mobil, který nechali doma. Polka. To je sice
klasika, ale co tanečník, to jiná polka. Obecně asi platí, že čím víc skáčeš jako koza, tím lépe tančíš polku. Valčík
sice vypadá nevinně, ale za rouškou krásného tance se skrývá občas docela kvapík, pod jehož taktem i těm
nejlepším kape pot z čela. Při jivu si dávejte pozor, abyste sobě nebo okolí nevykopli kolenem bradu. A tango
poznáte jednoduše a vždy především na plesech – minimálně dvě třetiny párů se nenápadně vytratí z parketu.
Mužské polovičky vědí proč. Doporučuji je následovat, protože tango si opravdu zatančíte jen s málokým. Pak to
ovšem stojí za to. A poslední je waltz. O tom si říkejte, co chcete, to je prostě nejromantičtější král tance.
Zezačátku to asi bude krev, pot a slzy. Celá ta masa lidí kolem vás se snaží stejně jako vy vyprodukovat
pohyb jménem tanec na tak malém prostoru, že si občas připadáte, jako když tančíte mezi slony. Nebojte, i vy
jste takový sloník – důležité je rozbít co nejméně porcelánu.
Teď už je tu ale pánská volenka. Dívky tiše doufají, že pro ně přijde ON, místo toho si to pro ně šine zase
„TO neuvěřitelný dřevo“. Jakousi tlapou jí málem rozdrtí ruku. Jakákoli snaha o konverzaci ztroskotá na tom, že
ona nezná loňského vítěze Stanley Cupu a on zase neví, jestli máma vaří zelí s cibulí nebo bez. Navíc začíná dívka
litovat, že si vzala šaty s větším výstřihem, než chtěla, protože i tyto kusé holé věty (ne)nucené společenské
konverzace pronáší mladík spíše k jejímu dekoltu než k ní samotné.
Klukovi při pánské volence stačí být dostatečně rychlý nebo schopný bezpečnému kličkování mezi těly
ostatních „soupeřů“, kteří by mu chtěli ukrást tu nejhezčí „buchtu“. Jinak si budou muset vystačit s nějakou,
která se ho zase bude celý tanec ptát na to, jestli jeho máma dává do zelí cibuli, a ani nebude vědět, kdo loni
vyhrál Stanley Cup.
K tanečním patří i společenská výchova. Ne nadarmo. Dívka, které se šlape neustále na nové bílé lodičky,
by se jinak jen těžko vyvarovala sprostého zhanobení svého tanečníka před celým sálem, byť by to byl princ
sebekrásnější na sebebělejším koni. Takto se dívka ovládne a se strnulým úsměvem na rtech ony urážky jen
sladce pošeptá viníkovi do ucha. Etiketa je etiketa.
Když se z vás nakonec stanou úspěšní absolventi tanečního kurzu (tak se totiž říká všem, kteří byli
schopni navštívit většinu lekcí i s neustále se zvětšujícím počtem zhmožděných, odřených popřípadě jinak
indisponovaných končetin a jiných částí těla), nastává čas plesů. Na ty je ale ještě dost brzy. Přesto – až si zas
budete připadat, že tančíte mezi slony, nejspíš budu někde poblíž, tak se nedivte.
Anna Hrubá
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Nad sklenkou vína
Tak kterak tančit mezi sloupy?
První číslo našeho časopisu, další školní rok. Pravidelně, vždy začátkem září, kdy poprvé vstupuju do
dveří našeho ústavu, si říkám, že letos to bude legendární rok. Pokaždý se mi honí hlavou myšlenky typu
„něco bude určitě jinak“, „na tento rok budu vzpomínat“ a podobně. Výjimkou byla pouze první třída, kdy
jsem nevěděla, co mám čekat a motivací k plnění úkolů mi byla razítka a pochvaly. Pravdou je, že ať se
zamyslím nad každým rokem, stráveným na našem gymplu, vybavím si nejméně jednu událost. Jednu věc,
která se tím rokem stala a mně se vryla do paměti. Ať už vánoční koncert v primě, lyžařský výcvik, sportovní
kurz, taneční, první lásky a podobně.
Osobně školou, písemkami, zkoušením a každodenním vstáváním proplouvám již dvanáctým rokem.
Jsou dny, kdy se mi vstává hůř, učení je víc a zkouší se v každé hodině. Díky škole jsem se naučila modlit se,
proklínat dvacátý druhý den v měsíci, kdy mi vážně hrozí zkoušení z určitých předmětů, kde profesoři zkouší
podle data a následně děkovat svým spolužákům, kteří se do jámy lvové před tabuli vrhnou místo mě. Jsou
ale i dny, kdy jdu do školy s klidem. Za těch dvanáct let jsem totiž přišla na to, že je opravdu jednodušší se
na hodiny připravovat. V našem věku se však učení z hodiny na hodinu daří málokomu. Je totiž tolik věcí,
které za celý den musíme stihnout. Facebook, smskování, nespočetné navštívení ledničky a hraní her prostě
nepočká. Také tolik míst, kam musíme zajít a tolik lenosti, kterou musíme překonat. Předmětů a složitosti
látky přibývá a náš mozek čím dál častěji stávkuje, nebo není ochoten se přeorientovat na rovnice, slovní
úlohy nebo morfologii. Ale myslím, že většina profesorů naši lenost, nerozvážnost a roztržitost chápe. Přece
jen, taky bývali mladí (tím ovšem vůbec nechci naznačit, že stárnou).
Teď bych asi měla přijít s nějakou hodně chytrou radou, jak přežít školní léta. Jak se stíhat učit do
všech předmětů, vycházet s profesory a přitom si užívat života. Takovou radu však bohužel asi nevykouzlím.
Pokaždý, když se zamyslím nad tím, jak je škola otravná, řeknu si, že jednou na tato léta budu vzpomínat.
„Škola, základ života.“ V tom měl Honza Komenský pravdu. Škola je totiž to nejhezčí období našeho života a
ať už se zeptáte kohokoliv, kdo již pracuje, potvrdí vám to. Ano, je to složité a těžké. Sama moc dobře vím,
jaké je, když učivo nechápete, nerozumíte si s profesory nebo se spolužáky. Tady pomůže snad jen
tolerance, snaha a možná nějaké to doučování. A i u toho si můžete vlastně užívat života, protože když je
doučovatel kus, jde to skoro samo.
Upřímně si nemyslím, že by mezi námi byl někdo, kdo do školy chodí vyloženě s odporem. Přece
jen, každý z nás si naše Gymnázium vybral dobrovolně a s určitým cílem. V našem případě platí: „Gympl,
základ života.“, protože to, co se naučíme tady, nám už nikdo nevezme. Ano, jistě jsou dny, kdy lezeme
z vyhřáté postele jen z nutnosti, nejradši bychom se zahrabali do peřin a celý den nevystrčili nos. Ale není
spíše tohle ztráta času? Vždyť kdybychom nechodili do školy, co bychom dělali? Seděli celý den u počítače,
psali gramatické chyby na chatu, bolelo by nás za krkem z nic nedělání a náš společenský život by se rovnal
nule. Dejte pokoj, tohle by nebyl život.
Takže, ta moje chytrá rada zní: zatnout zuby, občas se něco naučit i doma, proplouvat školou s co
nejlepšími výsledky, usmívat se na okolí a nebrat to všechno zas tak vážně.

Martina Píšťková
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Ze života školy
Maturanti v Praze
Hned druhý školní den odjely obě maturitní třídy s profesory Stavělíkem, Zelinkou, Lokajovou a Handrlovou
do hlavního města, aby poznaly krásy této metropole. Prohlédli jsme si například rozhlednu na Petříně,
Vyšehrad, Prašnou bránu, Národní divadlo, Karlův most, Pražský hrad i se Zlatou uličkou a chrámem sv. Víta,
Loretu, Slavín, Václavské a Staroměstské náměstí, Rudolfinum, Malou Stranu, Kampu, Belveder, Národní
muzeum, Tančící dům, Karolinum a mnoho dalších. Také jsme navštívili v rámci Shakespearovských
slavností historické drama Jindřich IV. a někteří jsme se zúčastnili dokonce i natáčení pořadu Partička.

Zájezd do Francie
Naše škola jezdí každoročně na zájezd do Francie. Letos tomu nemohlo být jinak, a protože okolí Paříže ne
už notoricky známé, vybraly profesorky francouzštiny tentokrát jih Francie - Provence. Studenti navštívili
kraj vína a historických hradů a zámků, které zde vznikaly již od 10. století. Podívali se do Marseille, Cannes,
Saint Tropez a mnoho dalších. (zajímavější verzi článku naleznete na webu školy)

Adaptační kurz
Prvním a zároveň seznamovacím výletem 1.A třídy bývá již mnoho let adaptační kurz. Ten absolvovali
studenti s třídní profesorkou Stránskou a vyučující tělesné výchovy prof. Lokajovou na Haluzické hájence.
Hlavním cílem této akce je vytvoření třídního kolektivu a nalezení nových kamarádů. Programem byly jako
obvykle sportovní aktivity - zejména fotbal, volejbal, stolní tenis, plavání a společenské hry.

Výšlap na Chřiby
Ve středu 26. září podnikly třídy kvinta a 1.A již tradiční pochod přes Chřiby. Ráno, za
slunečného, ale větrného počasí, jsme nasedli do autobusu a vydali se směrem na Střílky, kde už na
nás čekala chlouba Střílek, barokní hřbitov. Po příjemné prohlídce barokního hřbitova a velmi
vyčerpávající přednášce paní průvodkyně jsme se vydali lesem směrem na zříceninu stříleckého hradu.
Zcela bez sil jsme se dostali až na hrad, avšak pan profesor Zelinka nám nedopřál ani chvíli oddechu.
Pokračovali jsme tedy dál a na další zastávce jsme konečně dosáhli vytouženého odpočinku.
U studánky jsme všichni vymetli chlebníky a pokračovalo se dál v cestě. Další zastávkou byla
Kazatelna, což je pískovcové skalisko, o kterém se tvrdí, že kdysi bylo využíváno jako kazatelna pro
moravského arcibiskupa Metoděje. Předposlední zastávkou bylo Hradisko sv. Klimenta a jako poslední
jsme navštívili hrad Cimburk. Po namáhavé cestě nás čekala už jen procházka podél Koryčanské
přehrady, která se zdála být nekonečná. Když jsme konečně dorazili do cíle téhle túry, čekalo na nás
nemilé překvapení – pobyt v Koryčanech se prodloužil o další hodinu, kvůli čekání na autobus. Ale i
tak jsme se vrátili domů, sice vyčerpaní, ale živí a zdraví. Panu profesoru Zelinkovi děkujeme za úžasné
naplánování trasy, paní profesorce Nedělové, Beinhauerové a Stránské děkujeme za nezbytný
doprovod a všem za skvěle strávený den.
Nikola Neterderová a Natálie Rivolová
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Ze života školy - Sport
Memoriál Josefa Trakače 2012
Memoriál Josefa Trakače má na naší škole již několikaletou tradici. Jinak tomu nebylo ani 11. září, kdy se na
naší olympiádě utkali žáci z nejnižších ročníků.
Atlety ráno provázel cestou na náš sportovní stánek zpěv ptáčků a přes koruny stromů vystrkovalo
sluníčko své paprsky. Ze všech sportovců přímo čišela nervozita z nadcházejících bojů. Než však jejich klání
mohlo začít, ujal se slova pan ředitel Vlček a pan profesor Petržela, kteří přivítali a poučili mladé závodníky
o tom, aby nedělali naschvály, úmyslně nekazili ostatním jejich výkony a nezapomněli také vysvětlit, v jaký
čas se budou disciplíny konat.
Všechny třídy, které byly nastoupeny v řadách vedle sebe, se rozutekly ke svým stanovištím. Ti, kteří
nebyli na nic nominováni, pomalu usedali na lavičky a ladili hlasivky na co možná nejhlasitější tón. Ti, kteří
měli privilegium reprezentovat svoji třídu, se začínali rozcvičovat. Sprinteři cvičili starty z bloků, dálkaři si
vyměřovali ideální vzdálenost od doskočiště a někteří ještě naslouchali posledním radám od pánů profesorů
nebo starších spolužáků.
Zazněla píšťalka a na programu byl skok vysoký. Na start se dostavilo 8 skokanek a mohlo se začít na
výšce 80 cm. Tu skočily všechny závodnice a stejně překonaly i výšku 85 cm a 90 cm. Drama vrcholilo na
výšce 120 cm, kdy vypadly 4 dívky. Pomyslné medaile se rozdávaly na 125 cm, kde soutěžily už jen 3
závodnice. Za výkon 125 cm si 3. místo odnesla žákyně tercie Dvořáčková. Role favoritek do puntíku splnily
nejstarší závodnice Katka Pazderová a Barbora Kokešová, které skočily 130 cm, ale díky menšímu počtu
shozených laťěk si vítězství odnesla Barbora Kokešová. Obě děvčata ale předvedla solidní výkon a postarala
se o 2 diplomy pro třídu kvartu.
V mužské kategorii přemožitele nenašel Jakub Duraja, který se přenesl přes 155 cm a po právu
odešel z tohoto klání jako vítěz. Na druhém místě se umístil výkonem 150 cm Ondra Levíček a bronz bral
výkonem 125 cm Karel Mlčoušek.
Skok daleký jen potvrdil dominanci třídy kvarty, která byla jasným favoritem celého dne.
Ondra Vintr společně s Vojtou Šujanem zajistili další zlato a stříbro do již velmi početné sbírky. Ondra Vintr
výkonem 453 cm předčil o 13 cm svého spolužáka. Na 3. místě se s lehkým odstupem umístil Matěj Kremr
z tercie za výkon 390 cm.
Dívčí skok daleký ovládla opět kvarta. V této disciplíně o vítězi rozhodoval pouze jeden centimetr a
z vítězství se nakonec mohla radovat Barbora Kokešová výkonem 329 cm, která na druhou příčku odsunula
svoji jmenovkyni Barboru Vintrovou. Bronz překvapivě brala žákyně primy Adéla Kocmanová výkonem 307
cm. Běh hochů na 400m ovládl Marek Vintr časem 1:06,8s. Na 2. místě skončil Jan Kohoutek časem 1:11,8s
a pro bronz si doběhnul Tomáš Ondráček v čase 1:12,2s.
Stejnou vzdálenost měla před sebou i děvčata. Tam se opět ukázaly zkušenosti a Natálie Slezáčková
si suverénně doběhla pro vítězství v čase 1:16,8s. Na druhém místě závod dokončila Kateřina Pazderová
s časem 1:23,1s. Na třetím místě se umístila Barbora Mrázková, které byl naměřen čas 1:23,3s. Tento závod
byl velice vyrovnaný, potvrzuje to i fakt, že 4. závodnice měla čas 1:23,7s.
Běh na 60m sliboval velikou show. Ve sprintu mužů si to rozdali spolužáci z kvarty Ondra Levíček a
Jan Galata. Ondra byl ale rychlejší a časem 8,20s zvítězil. Jen o 0,08s doběhl do cíle později Jan Galata. Pod 9
vteřin se ještě vešel Matěj Kremr s časem 8,77s.
V ženské kategorii se konalo překvapení, když 1. místo vyfoukla žačkám z kvarty o rok mladší
Daniela Krátka časem 9,2s.Barbora Kokešová finišovala jako druhá a na třetím místě doběhla Eliška
Kučerová.
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Ze života školy - Sport
Petr Selinger se blýskl solidním výkonem na 400 m, kde zanechal své vrstevníky hluboko za sebou a zvítězil
časem 1,01s.
Starší a zkušenější sportovci měli možnost změřit své síly o týden později. Nejlepšími výkony se
předvedla oktáva, která vybojovala nespočet prvních, druhých i třetích míst. K vidění bylo i několik hodně
solidních výkonů. Vyjmenujme třeba 1. místo Tomáše Patsche ve skoku do dálky, kde předvedl skok dlouhý
572 cm. K němu se připojila i v dívčí verzi Jana Baštová, která vyhrála skokem dlouhým 406 cm.
Barbora Tihelková přispěla do třídního „fondu“ prvním místem na 800 m časem 3:07,9s.
Tomáš Reška přidal dokonce dvě zlaté. V běhu na 1000 m časem 2:59,1s nenašel přemožitele a po právu si
odnesl cenné vítězství. V hodu koulí se k Tomášovi připojil i Kamil Grünwald. Dramatický souboj nakonec
vyhrál prvně jmenovaný výkonem 10,86 m. Kamil skončil na třetím místě výkonem 10,5 m.
Na výšce opět panovala nadvláda oktávy, Erik Duraja se fantasticky dokázal dostat nad laťku ve výšce 170
cm a vyhrál tím celou disciplínu. Třetí skončil Milan Marek ze septimy.
Na výšce dívek se parádně předvedla Eva Drozdová ze septimy, která suverénně vyhrála výkonem 135 cm.
Vrcholem dne ovšem nebylo nic menšího než sprint na 60 m. Vítěz si každý rok odnese putovní pohár a
neoficiální vizitku nejrychlejší muž školy. Tento rok se čekal souboj titánů-dvou žáků oktávy Jirky Kříže a
Michala Marka. Lavičky byly přeplněné, studenti vykukovali z oken, atmosféra byla jako na opravdové
olympiádě. Oba závodníci postoupili ze svých rozběhů do finále a tam je už čekal hlavní souboj.
Po velice rychlém běhu nakonec zvítězil Jirka Kříž časem 7,1s a vyrovnal rekord. Na druhém místě doběhl
Michal Marko v dalším velice dobrém čase 7,4s. Jirka si tak odnesl putovní pohár a uznání všech závodníků i
studentů gymnázia.
Letošní memoriál se určitě vydařil a s netrpělivostí se už můžeme těšit na příští rok. S novým
ročníkem přibudou noví atleti, maturanti odejdou a právě tady se naskytne novým závodníkům šance
dostat se na výsluní. Zajímavé bude opět po roce sledovat 60 m nejstarších. Pozornost si určitě také zaslouží
ti, kteří si dokážou své vítězství obhájit i v dalším roce.

CORNY středoškolský pohár v atletice
Na CORNY cup, který se konal 27. 9. 2012, gymnázium vybralo ty nejlepší závodníky. Ti se hrdě vrhli do bojů
a nejlepší příčky. Jednalo se o krajské kolo.
Jirka Kříž zaběhl v závodě na 100m velice solidní čas 12:04s. Jeho spolužák z oktávy Michal Marko
zaběhl 100 m za 12:08s. Oba závodníci si šáhli na dno svých sil a určitě neudělali ostudu našemu gymnáziu
(obsadili 6. a 7. místo). Na trati 1500m se druhým místem blýskl Tomáš Reška, který finišoval jako druhý
v čase 4:31,81s. Na kouli hodil velmi slušných 10.68 m. Ve skoku vysokém bral Erik Duraja za 164 cm čtvrté
místo. Jeho spolužák Tomáš Patsch zopakoval na dálce svůj výkon z memoriálu 5.72 m. Hoši obsadili 3.
místo z osmi startujících škol.

Přespolní Běh
V přespolním běhu vybojovalo postup gymnáziu Martina Knapová, Martina Smolková, Ivana
Bílková, Aneta Koudelková, Markéta Bačovská a Lucie Ulrichová, které skončily od třetího místa do osmého.
V mužské verzi zbylo více sil bučovickému Tomáši Reškovi, který získal prvním místo v čase 11:50.
Hlavně díky jeho času gymnázium postoupilo.
Martin Netopil
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Rozhovor
V letošním prvním čísle našeho školního časopisu přinášíme rozhovor s novým, mladým, ale pro některé
bohužel zadaným profesorem. Na všechny mé otázky odpověděl rychlostí blesku, za což mu patří velké dík.
Na mé dotazy svědomitě odpovídal pan profesor Růžička.
Netradičně pojatý rychlý průzkum:
– Pivo nebo víno?
Musím zmínit, že alkohol nepiji příliš často, ale pokud je příležitost, tak trávím čas s přáteli raději při
sklence vína.
– Kniha nebo film?
Knihy i filmy mám rád. O historii raději čtu, a to především odbornou literaturu. Beletrii jsem četl
naposled na gymnáziu, od té doby na ni nezbývá čas.
– Moře nebo hory?
Obě oblasti mám rád. Proto se mi velmi líbí ve Slovinsku. Je to malá země (kde jsem strávil půl roku
svého studia), která však při své malosti v územním smyslu slova přináší obrovskou pestrost přírodní
sféry.
A samotný rozhovor:
Jak byste se ve zkratce charakterizoval?
Muž ve věku 28 let, ženatý, otec dvouměsíční dcery, bydlící v Bučovicích, větší měrou středoškolský učitel.
Kde jste studoval a co učíte?
Středoškolská léta jsem strávil na bučovickém gymnáziu. Další kapitolu mého vzdělávání představuje
studium na Univerzitě Palackého v Olomouci. Na fakultách přírodovědecké a filozofické jsem absolvoval
bakalářský i magisterský studijní program Geografie-Historie. Po tři roky jsem pak interně studoval
postgraduální doktorský program Historické vědy (ten nyní dokončuji v externí formě). Na fakultě jsem
vyučoval dějiny tzv. dlouhého 19. století. Na gymnáziu učím dějepis a zeměpis.
Proč zrovna dějepis?
Dějepis je školní předmět vycházející z vědní disciplíny historie. A právě tento obor mám opravdu rád,
protože se věnuje dějinám lidské společnosti. Jsou to vlastně příběhy lidí, kteří zde žili stejně reálně jako
my.
Myslíte si, že vzdělání je základem života?
Kvalitní formální vzdělání je jistě podstatné, pochopitelně jsou však velmi důležité zkušenosti.
Co vy a sport?
Téměř nesportuji, ale mám rád pěší turistiku a cyklistiku.
Máte domácího mazlíčka?
Žádného domácího mazlíčka nemáme. Žijeme v bytě, kam po mém soudu zvířata nepatří (snad kromě
akvarijních rybiček).
Je něco, co opravdu nemáte rád a co Vám třeba vadí na jiných lidech?
V souvislosti s prostředním střední školy mě napadá, že nemám rád vulgarity a hulvátství. No a nemám
rád hloupé lidi. Také mi dost vadí, když někdo dezinterpretuje dějiny (ať již záměrně či z neznalosti).
Panu profesorovi ještě jednou mockrát děkuji za jeho odpovědi a čas!

Šárka Zbožínková
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Koutek srandy
Perly z hodin

prof.: Which university is the rdest one?
Student: Harvard, Yale, Oxford
prof.: It’s Bologna university!
student: Jéss, špageti

prof: Jinak v té písemce moc společných chyb nebylo
student: Vždyť jsme taky seděli každej sám

prof. :Jednu třetinu území Německa tvoří roviny
student: Jak může být něco rovné, když je země kulatá?!

prof.: Tady se nějak zvedá podlaha… linoleum… čím to je?
student: Asi stářím
prof.: Doufám, že té podlahy

třídnická hodina, je pololetí, po poradě, profesorka nám promlouvá do duše:
prof.: To, že máte nejhorší pověst na škole, to je jedna věc, ale děcka, aspoň do té škole choďte!!

třída: Těšíte se na prázdniny?
prof.: Jo
třída: Jedete někam?
prof.: Jo
třída: A kam se chystáte?
prof.: Na tu psychinu

Debata o státní maturitě
student1: Jaká je tak nejlehčí otázka u té maturity?
Student2: Jméno a příjmení

Zdroj: Archiv hlášek třídy oktávy
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Za kulturou
Škola už je v plném proudu, a proto Vám pro zpříjemnění volného času i letos přinášíme to nejlepší
z kulturních akcí v okolí, od tance přes divadlo až po nejrůznější výstavy. Ze široké nabídky si snad vybere
každý 

Tanec
Taneční škola H + L a především studenti účastnící se tanečních hodin si Vás dovolují pozvat na
prodlouženou a zakončenou hodinu v termínech 26. 10. 2012 a 1.12. 2012 v kulturním domě v Nesovicích.
K tanci a poslechu zahraje jako obvykle skupina Panorama.
Vstupné: 150 Kč

Divadelní festivaly
Ochotnický festival M. Doležala Bučovice – již tradiční akce se koná opět v budově Katolického domu,
vstupné na každé představení 55 Kč, začátek vždy v 19:00
neděle 21. října
Bučovičtí Výtečníci - autorská komedie Strýčkovo dědictví aneb vy se nám do toho nepleťte
Host: herečka Luba Skořepová
pondělí 22. října
FOS SIMSALA BIM Slavkov u Brna - komedie Kostlivec ve skříni
Host: herec Ladislav Županič
úterý 23. října
Ochotnický soubor Koryčany - komedie Švagřičky
Host: herečka Michaela Kuklová
středa 24. října
OS BOTA, Bílovice n. S. - pohádka pro dospělé Jak si chytrolín vysloužil princeznu
Host: herečka Jaroslava Obermaierová
čtvrtek 25. října
Divadelní soubor D.A.V.A, Rousínov - komedie Žít věčně
Host: herec Petr Štěpánek
pátek 26. října
Divadlo bez střechy Vyškov - tragikomedie Modrovous
Host: herec, zpěvák Braňo Polák
sobota 27. října
Zlatomoravecký ochotnícky kolektív (ZMOK) – rozprávková komédia Zhŕňajova nevesta
Host: herec Vladimír Brabec

18.-20.10. Trdloviny – divadelní festival ve Vyškově, který se koná v Besedním domě, objeví se představení
jako 1+1=3, Dámská šatna, Úžasná svatba, Modrovous, Příliš hlučná samota, Giano Schischi a tak dále.
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Za kulturou
Hudba
Promítání záznamu koncertů kapel Queen (11. 10.), The Doors (17. 10.) a Led Zeppelin (25. 10.) proběhne
v 25 vybraných kinech v ČR, nejbližší najdete bohužel až v Blansku, vstupné na každé představení je 150 Kč,
začátek vždy ve 20:00
30. 10. v 19:00 Vladimír Kerndl s orchestrem zahraje filmové melodie, místo konání: Besední dům Vyškov,
vstupné 100 – 240 Kč
8. a 9. 11. – Tomáš Klus zazpívá v budově Semilasso Brno, cena vstupného je 490 Kč

Výstavy
8. 9. - 25. 11. Výstava stavebnice Merkur - výstavu naleznete v muzeu Bučovice na zámku, symbolické
vstupné 5 Kč
26. 9. – 13.1. Vývoj českého komiksu - zajímavá výstava, kterou naleznete v Domě umění Brno
do 24. 10. - PEOPLE - fotovýstava cestovatele Jiřího Kolbaby, hledejte v chodbách Nové radnice Brno

Ostatní
18. - 19. 10. Den charity, sběr použitého šatstva – přispějte i Vy kousky svého šatníku, které již
nepotřebujete! Místo konání - radnice Bučovice
24. 10. 15:00-18:00 Máme rádi zvířata DDM Vyškov – zábavná akce se zvířaty nejen pro děti se koná na
dopravním hřišti ve Vyškově, vstupné 50 Kč
29. 10. 20:00 Lord of the Dance, zajímavé taneční představení v Kajot aréně Brno, vstupenky od 600 do
2 000 Kč
30. 10. - 2.11. Gaudeamus – každoroční prezentace vysokých škol, BVV Brno
9. - 11. 11. Factory Fashion Market – trh s nezávislou módou a designem, najdete na stadionu na ulici
Kounicova v Brně, vstupné zdarma
10. 11. Hubertova jízda – ochutnávka mladých svatomartinských vín, svatomartinské hody, oživená
expozice zámku - Zámek Slavkov

zdroje: IKS Bučovice, www.ticketpro.cz, www.bucovice.cz,www.slavkov.cz, www.ksmb.cz,
www.trdloviny.cz, www.olympia-centrum.cz, www.dum-umeni.cz, www.kdykde.cz, MF Dnes

Lucie Ulrichová
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Také děkujeme panu řediteli Jiřímu Vlčkovi, panu zástupci Pokornému, prof. Petrželovi a prof. Růžičkovi

Zapoj se i ty!
Jestliže máš zájem přidat se do redakce a tvořit spolu s námi další díly časopisu, neboj se a oslov některého z
aktuálních redaktorů nebo paní profesorky. Velice rádi uvítáme nové členy redakce.
Máš-li pouze zajímavý dotaz, připomínku nebo nápad, budeme rádi, když nám ho zašleš na mailovou
adresu: marko39@seznam.cz, popřípadě sdělíš některému redaktorovi.
Na shledanou v příštím čísle.
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