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Vážení čtenáři, milí studenti, 

 

 školní rok pomalu spěje k již tradičnímu infarktovému závěru. Jistě si všichni užíváte jízdu na koloto-

či posledních písemek, zkoušení, uzavírání a opravování známek. Přesto však věřím, že si najdete alespoň 

krátkou chvilku k tomu, abyste si přečetli poslední vydání časopisu ve školním roce 2012/2013, jehož hlavní 

téma je věnované jak jinak než studentskému životu na gymnáziu, a nejen na něm. Otočte na další strany a 

ponořte se s námi letos naposledy do „Strastí každodenního života studenta“.   

 Hlavní téma je tentokrát maximálně odlehčené a nabízí názory z různých úhlů pohledu. Ať se jedná 

o příspěvky studentů, rozhovory s vysokoškoláky nebo již tradiční fejeton. Doufáme, že každý nalezne mezi 

řádky to své „pravé ořechové“. 

 

 Za sebe i celou redakci časopisu bych vám chtěl popřát co možná nejhezčí vysvědčení (i když všichni 

víme, že známky jsou pouze čísla a že nejdůležitější je především postoupit zase o rok výš), příjemně stráve-

né prázdniny někde u pokud možno klidné vody, mnoho zážitků…  a až na to přijde, úspěšné složení matu-

ritní zkoušky. 

 

Já už jsem letos po osmi letech svůj gymnaziální maraton doběhl a nezbývá mi nic jiného, než se 

s vámi, čtenáři, rozloučit. Gymnázium mi za dobu studia přirostlo k srdci, o školním časopisu nemluvě, proto 

doufám, že se s vámi budu moci ještě někdy alespoň prostřednictvím školního „magazínu“ pozdravit. 

 

 

 Tak tedy zase někdy příště ahoj a nashle! 

 

 

          Michal Marko 
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,,U zkoušení a písemek totiž 

hodíme všechno za hlavu a od-

povědi na otázky se snažíme co 

nejrychleji vymyslet a vydedu-

kovat.“ 

Hlavní téma – Strasti každodenního života studenta  
 

Všichni to známe – v září to začne a potom následuje deset měsíců plných strastí, odříkání a 

spousty starostí... Naštěstí je tady červen, proto nezbývá nic jiného než se těšit na prázdniny a tro-

chu zavzpomínat. Zeptali jsme se studentů naší školy, jaké jsou jejich největší strasti během školní-

ho roku. Na úvod si přečtěte výstižnou práci Jany Mlčouškové ze sexty.

GYMNÁZIUM vs. STUDENT 

 Z dálky vypadá nevinně 

a sympaticky. Stojí v parčíku 

plném zeleně a jen tak ne-

nápadně vyhlíží. Zblízka a 

hlavně zevnitř je to vypočí-

tavá intrikánka, která dokáže 

mnohým zatopit a kdo se 

jednou dostane do jejích 

spárů, jeho život se při nej-

menším začne podobat peklu! 

A co peklo jednou schvátí, už 

nikdy nenavrátí! 

Gymnázium! Tvrdá slupka 

skrývající skutečný poklad... 

ELITU národa! Ale takový stu-

dent gymnázia, zvláště pak v 

Bučovicích, to nemá vůbec je-

dnoduché. 

Už jen to brzké vstávání! 

Dále pak samotná cesta neboli 

transport do školy. A završují to 

schody do třídy. Řádný student 

zakopává i o poslední schod do 

budovy. Ano, bojujeme o vzdě-

lání a nic naše odhodlání neza-

staví! Vstupujeme tedy do bu-

dovy, ale už od prvního kroku si 

musíme dávat pozor, protože 

všechny stěny mají uši a vše, co 

řekneme, může být použito 

proti nám. 

Ale buďme za to rádi! Na-

še škola, naše alma mater, nás 

učí věci opravdu nezbytné pro 

život.  

Už ta zmíněná ostražitost. 

Kdykoliv totiž může přiletět z 

kterékoli strany nečekaná a 

nehlášená písemka. A taky si 

musíme dávat pozor na autor-

ská práva. Jedno zaváhání a za 

chvilku jeden nejmenovaný pan 

profesor baví své kolegy a 

známé úlovkem z písemky ze 

zeměpisu. No komu se nikdy 

nestalo, že by se spletl. Jestli je 

hlavní město Portugalska Lisa-

bon nebo Libanon. Člověk si 

prohodí pár písmenek a je to 

tam! 

Další důležitou vlastností, 

kterou nás škola učí, je pohoto-

vost. U zkoušení a písemek 

totiž hodíme všechno za hlavu 

a odpovědi na otázky se snaží-

me co nejrychleji vymyslet a 

vydedukovat. A jaké skrýše na 

taháky už jsme vymysleli. Tohle 

všechno se díky škole učíme a 

náš intelekt se rozvíjí tím inten-

zivněji. Ale nejen vědomostmi 

jsme zaplavováni. Stu-

dentům všeobecného 

gymnázia se dostává i 

zdravého pohybu. Tu mi 

při skoku loupne v kolín-

ku, v ramínku nebo v zá-

dech. Díky těmto „zdra-

vým“ pohybům pravidel-

ně navštěvuji chirurgii a 

jiná oddělení zdravotního stře-

diska. Hodiny tělocviku jsou 

opravdu tématem vděčným a 

dalo by se o nich vyprávět ho-

diny a hodiny. 

My studenti gymnázia to 

opravdu jednoduché nemáme. 

Často se nám motají dohroma-

dy odmocniny, logaritmy, vý-

chodní region USA se západ-

ním, Lermontov s Evženem 

Oněginem, který napsal Ale-

xandra Puškina... Nebo to bylo 

naopak? No snadné to skuteč-

ně není, ale i v přírodě zůsta-

nou ti nejsilnější a nás silných je 

v Bučovicích plná škola. 

Známé přísloví praví: „Co 

tě nezabije, to tě posílí!“ Tak 

doufejme, že nás naše milova-

ná škola posílí vědomostmi, 

zkušenostmi... a kdo ví?! Třeba 

se z nás jednou ta (J)ELITA ná-

roda stane! 
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Za přečtení stojí také příspěvek Moniky Kudličkové ze 3.A, která zavzpomínala na začátky 

na gymnáziu a srovnává je se současnou situací studenta, kterého zanedlouho čeká další 

strast - maturita!

Všichni to známe - pro-

bouzení se v časných ranních 

hodinách, snídaně za pochodu 

a běh na autobusovou zastáv-

ku. Říká se, že na střední škole 

člověk zažije ta nejlepší léta, že 

na toto období by měl hrdě 

vzpomínat celý život. Život stu-

denta má hlavně svoje pro, ale 

i proti. Během středoškolského 

studia to nějaké „pro“ jen tak 

nikdo nevidí, že? 

Vzpomeňme si na začátky 

na našem gymnáziu. Všichni 

jsme si hleděli pravidelné do-

cházky, výborných výsledků a 

především perfektního rozlo-

žení učiva mezi dny. Striktně 

jsme všechno pěkně dodržovali 

a byli hrdí na svoje vlastní škol-

ní výsledky. Co nejvíce jedniček 

na vysvědčení bylo naší priori-

tou. 

Pokud tohle čte student, 

který tuto školu navštěvuje již 

několik let, určitě mi rozumí. 

S odstupem času absolutně ne-

řešíme, jestli máme příliš za-

meškaných hodin nebo nepěk-

nou známku na konci roku. Bě-

hem dne děláme cokoliv jiného 

než učení. Studium pak dohá-

níme v noci – vždyť sama tohle 

píšu teď o půl dvanácté, kdy 

mě čeká ještě několikastránko-

vý dějepis.  

Co tím vším chci říct? Že 

čtyřhodinový spánek a otráve-

né pohledy rodičů nad tím 

osudným listem se známkami 

ještě nikoho nezabil. Hlavně že 

odmaturujeme!

 

Pěkným kontrastem k předchozí práci je krátký příspěvek studenta Víta Horkého z 1.A, kde mají 
studenti  podobný názor jako „třeťácí“ na začátku svého studia. Držíme palce, ať jim to vydrží co 
nejdéle! 

První rok na našem gym-

náziu byl pro každého z 1.A po-

znávací, avšak díky starším spo-

lužákům a našemu kolektivu 

byl příjemný. Každý z nás si 

prošel šokem z přívalu učiva a 

požadavků, ale naši skvělí pro-

fesoři nám byli vždy ochotni 

pomoci. Všichni se na nastáva-

jící tři roky velmi těšíme, jelikož 

víme, že jsme zvolili nejlépe, 

jak jsme jen mohli. 

 

Následuje příspěvek „veterána“ bučovického gymnázia Martina Netopila ze septimy, který má sta-
rostí více než dost. 

Jakožto student gymnázia 

mám i já své starosti. Ty začína-

jí hned v ranních hodinách. 

Nejprve je to starost o to, 

abych nezaspal. Zaspání hraje 

v mém studentském životě vel-

kou roli. Již nesčetněkrát jsem 

se kvůli pozdnímu příchodu 

vystavil detektivním otázkám 

třídní profesorky, která už pře-

stává věřit, že ráno chodím 

vždy k lékaři. Jakmile přijdu do 

školy, čeká mě další starost, 

tentokrát o to, jestli nepíšeme 

písemku nebo nemáme domácí 

úkoly. Když zjistím, že píšeme, 

mé další starosti se upírají 

k faktu, zdali mám čím psát ne-

bo ne. Obvykle si musím půjčit 

nějaké pisátko. Poté nastává 

snad moje největší starost a 

tou je překvapivě známka. 

Nejsem zrovna jedničkář, ale 

koho by nepotěšila pěkná jed-

nička že? Mě ano, ale bohužel 

se budu muset spokojit s o pár 

stupňů horší známkou. Když se 

mi test nepovede, následuje 

špatná známka a poté opět sta-

rosti s ní spojené. Největší práci 

dá, si ty špatné známky opravit 

a nalejme si sklenku čistého 

vína – ne vždy se to povede. 

Pak následují starosti o celou 

existenci na gymnáziu. Nit mezi 

úspěchem a neúspěchem bývá 

často velice tenká. Závěrem 

bych chtěl jen říct, že moje sta-

rosti nikomu nepřeji, trvají celý 

školní rok, od rána do odpoled-

ne a provází vás i několik let. 
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A jaké to je, když už máte úspěšně absolvované studium na gymnáziu a čekají vás opravdu dlou-

hé prázdniny? To si přečtěte v následujícím příspěvku, jehož autorem je čerstvý maturant, bývalý 

student oktávy Michal Marko. 

Musím říct, že po osmi ne-

zapomenutelných letech strá-

vených v báječném kolektivu 

na bučovickém gymnáziu mi ta 

dennodenní rutina začíná po-

malu, ale jistě chybět. Škola 

jako taková mi poskytla nejen 

komplexní vzdělání hned 

z několika zajímavých předmě-

tů, ale každá učebna, každý žák 

a učitel se po dobu mého stu-

dia stali mým druhým domo-

vem a mojí druhou rodinou. 

Jsou chvíle, kdy mi ještě nedo-

chází, že v úterý 1. září nevez-

mu za zlatou kliku vchodových 

dveří, neprojdu vestibulem le-

movaným vpravo výstavkou 

výtvarných prací a vlevo ná-

stěnkou se suplováním a vitrí-

nami s trofejemi ze sportovních 

soutěží, nevyjdu pár schodků 

do přízemí a nezahnu před 

schodištěm doleva, abych pro-

šel chodbou, na jejímž konci se 

nachází učebna č. 4, nejmenší 

třída na škole s největším po-

čtem zásuvek; neusednu již 

opět do poslední lavice u dveří 

a ani již nebudu nikdy svědkem 

překvapeného výrazu kantora, 

jehož vyučovací jednotku jsme 

se rozhodli narušovat bavením, 

hrou na noteboocích, svačením 

a kdoví, čím dalším.  

Jedno přísloví říká, že život 

člověka lze rozdělit podobně 

jako pětidílný román (dětství, 

dospívání, mládí, střední věk a 

stáří). Jsem velice rád, že strán-

ky druhé části mého románu 

byly psány právě touto školou. 

Nicméně byl jsem tázán, ja-

ké je mít před sebou tříměsíční 

prázdniny. Odpověď na tuto 

otázku bude více než prostá. 

Není nijak zásadní mít o měsíc 

volna víc oproti normálu, 

prázdniny sice vždycky strašně 

rychle utečou, ale zůstane po 

nich mnoho zážitků, které jsou 

pro člověka hnacím motorem 

po zbytek roku. 

 

 A abychom nezůstali jen u příspěvků gymnazistů, zeptali jsme se i absolventů bučovického 

gymnázia, vysokoškolských studentů, jaké jsou jejich každodenní strasti a jak by srovnali „gympl“ a 

„vejšku“. Nejdříve si přečtěte příspěvek Romana Stejskala, který nám objasnil, jak to vůbec na vy-

soké chodí.  

Studium na vysoké škole se 
v určitém ohledu značně liší od 
střední školy a to nejen nároč-
ností výuky, ale třeba i organizací 
výuky, zkoušením a téměř nulo-
vým osobním přístupem. To s 
sebou přináší jisté starosti, ale i 
pozitiva. Nemůžu říct, že bych byl 
v součtu nějak více stresován 
studiem, než tomu bylo na gym-
náziu, přesto jsem v průběhu 
studia narazil na několik opravdu 
„vynervených“ chvil.   

Začátkem si dovolím drobný 
přehled systému většiny vyso-
kých škol. Jeden ročník studia, 

který započíná přelomem září a 
října a končí někdy v červnu, se 
skládá ze dvou semestrů. Zimní 
semestr a jarní semestr. V se-
mestru máte celkem 13-15 týd-
nů, ve kterých probíhají přednáš-
ky. Poslední týden z tohoto ob-
dobí na vás čekají zápočtové pí-
semky, které buď předmět ukon-
čí, nebo rozhodnou, zda má vů-
bec smysl, abyste se mohli účast-
nit zkoušky, které se konají dal-
ších asi 6-7 týdnů.  
Za sekundu rozhodnuto aneb 
boj o rozvrh 

Sestavování rozvrhu probíhá 
trochu napínavější formou. První 
drama nastává už při registraci, 
neboť některé předměty mají 
stanovený maximální limit počtu 
studentů, kteří mohou předmět 
daný semestr studovat, a může 
se vám tedy velice snadno stát, 
že se do tohoto limitu nevlezete 
a budete si muset počkat na další 
rok.    

Když se poštěstí a podaří se 
vám vybojovat místo ve vámi vy-
braném předmětu, nastává o pár 
týdnu později neméně napínavý 
souboj o seminární skupinu.  
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V jedné z těchto skupin sice 
máte zaručeno místo, ale jelikož 
skupiny bývají různý den a 
v různou dobu, bojujete o skupi-
nu, která se vám časově nejlépe 
hodí do rozvrhu.  

Může se vám tak velice snadno 
stát, že budete do školy jeden 
den v týdnu jezdit jenom na ho-
dinový předmět, nebo že budete 
muset být na dvou předmětech 
současně.  

A jak že takový souboj probí-
há? Na internetu se, přesně 
v určitý čas, otevře možnost při-
hlašování, a kdo dřív klikne, ten 
vyhrává. Soubojová zbraň je tedy 
hlavně rychlá myš nebo podpůr-
né tlačítko F5 v podobě zno-
vunačtení webové stránky.  

A souboje jsou to rychlé, u 
některých předmětů popřípadě 
seminárních skupin je kapacita 
naplněna během zlomku sekun-
dy.  
Co můžeš udělat dnes, odlož si 
na zkouškové 

Je to tak trochu starost nesta-
rost, kterou všichni dobře známe. 
Slavný to jev prokrastinace podle 
mě vysokou školou dosahuje 
svého vyvrcholení a co můžeme, 
odkládáme do poslední chvíle, čili 
do zkouškového, kde nám už uči-
telé začínají pomalu dávat nůž na 
krk. A ani poučením z minulých 
semestrů berou jakákoliv silná 
slova, o aktivnějším přístupu, po 
prvním týdnu výuky okamžitě za 
své a vše se začne znova odklá-
dat do poslední možné chvíle.   
Zkouška na tisíc způsobů  

Kdyby měli učitelé vysokých 
škol sepsat kuchařku na písemky 
a zkoušení, vydalo by to opravdu 
na pořádně tlustou publikaci.   

Každý učitel si libuje ve svém 
systému bodování a tak se v ně-
kterém předmětu snažíte dostat 
na hranici 50 procent,  jinde zase 
hromadíte bod po bodu, abyste 
na konci dosáhli potřebné 100 
bodové hranice. Svůj systém mají 
profesoři na každou část hodno-

cení. A tak ve výběrovém testu 
můžete nasbírat záporné body i 
za nezodpovězené otázky. Z do-
mácích úkolů můžete získávat 
měkké body, které se vám za-
počtou jenom, když dosáhnete 
určitých tvrdých bodů z písemek. 
Zkrátka nespočet možností a va-
riant.   
Stačí, když se zelená  

Důvodem k pořádné oslavě je 
mít na konci zkouškového, na 
vašem studijním profilu, u kaž-
dého předmětu pěkně zelené 
políčko, značící úspěšné absolvo-
vání. Ano opravdu stačí, že je po-
líčko zelené a nikoho, už vůbec 
ne vás, nemusí trápit, jakou 
známku jste dostali. Hlavně že to 
není F a červená, které značí, že 
se s předmětem budete trápit 
znova příští rok. Vaší radost ještě 
může umocnit zjištění, že před-
mět s vámi ukončila pouhá nece-
lá polovina studentů, což nebývá 
obzvláště v prvním ročníku neob-
vyklá skutečnost.  

 
 
Další příspěvek dokumentuje rozhovor na sociální síti, kde jsem se zeptala studentky Andy         
Francúzové, jaké jsou strasti jejího vysokoškolského života.
A: Moje jediná strast asi je, že 
nevím kdy spát a nevím kam 
nebo s kým do hospody... 

Požádám ji, aby mi o tom 
napsala pár řádek, a za pár ho-
din mi přijde odpověď. 
A: Já mám úplně vygumováno z 
toho zkouškového. Dneska 
jsem vyučujícímu řekla ,,Ty br-
ďo“. Tak se na mě všichni divně 
koukali. Naštěstí mlaďoch, měl 
pochopení. 

Pak jsem šla po městě a ne-
uvědomila si, že končí chodník 
a prostě jsem dál metala, no 
málem mě auto přejelo, šla 
jsem po přechodu na červenou. 
Já su prostě vyplá.  
    Ptám se: ,,Zkouškový je asi 
humus co?“ 
A: Neznám větší! To je můj po-
hled na VŠ! Prostě semestr je 
samá akce, pohodička, hospo-
dy, případně až nuda u někte-

rých. A pak zkouškové, během 
prvního týdne se ti odvaří mo-
zek a pak jsi nahraná. 

Navrhuji: Ještě přidej ze dvě 
věty a máme příspěvek vysoko-
školáka! 
A: Víš co to je chtít po vysoko-
školákovi ve zkouškovým dvě 
věty? Víš co to je vůbec chtít po 
vysokoškolákovi o zkouškovým 
věty? I holé věty mi dělají pro-
blém.. 

 

Myslím, že odpovědi hovoří za vše. Buďme rádi za gymnázium! 
 

Zpracovala Lucie Ulrichová 
Poděkování patří autorům příspěvků Janě Mlčouškové, Monice Kudličkové, Vítu Horkému,  

Martinu Netopilovi, Romanu Stejskalovi, Michalovi Marko a Andy Francúzové. 
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Fejeton   

POVOLÁNÍ: STUDENTEM NA VLASTNÍ RIZIKO 

Každý, kdo v úředních formulá-
řích vyplňuje kolonku označenou 
Povolání slovem „student“, má při 
psaní těchto slov často zvláštní 
šimrání v podbřišku. Ne že by onen 
fakt sám byl tak vzrušující, ale 
spousta úskalí s ním je opravdu 
spojeno. Svízele plynoucí ze specific-
kých nebo ne přímo standardních 
situací jako jsou písemky či taneční 
kurzy jsme už společně rozebírali. 
Myslím ale, že by bylo nefér nezmí-
nit i problémy a strasti každodenní 
pracovní náplně studenta, kterou jen 
nevzdělanec, jenž nikdy nevkročil do 
budovy školní či alespoň vzdělávací, 
mohl označit za rutinu. 

Už první vteřiny po zaznění 
budícího signálu totiž nastává chvíle 
heroického sebezapření. Těžká víčka 
jste sice otevřeli, i tak je ale orienta-
ce v prostoru značně ztížena faktem, 
že skrz žlutou, poloprůsvitnou 
blánou vytvořivší se přes noc na 
obou vašich očích není pohled na 
svět nejostřejší. Při zběžné hygieně 
se snažíte rozvzpomenout (většinou 
marně), anebo alespoň dedukci 
odhadnout (dobře, dedukce je také 
příliš silné slovo, ale budiž) – který 
opiát, psychotropní látka nebo jiná 
více či méně návyková látka požitá 
během dlouhého víkendového 
mejdanu - samozřejmě pořádaného 
pod záminkou praktických cvičení z 
chemie – vám způsobila tu příšernou 
bolest hlavy. Těžká jsou rána opilco-
va, těžší jsou rána studentova... 

Jakási nepochopitelná vnitřní sí-
la vás přinutí absolvovat potupnou 
cestu s ostatními spolubojovníky do 
společného „nápravného zařízení“. 
Tato fáze se sice u mnohých liší 
především použitým dopravním 
prostředkem, ale mátožné postavy 
kolébající se s tupým nepřítomným 
výrazem ulicemi jsou bohužel shod-

ným označením pro asi všechny 
studenty. 

Hned na začátku vyučování při-
chází chvilka děsivého prozření. 
Všelijakými zoufalými způsoby se 
snažíte v sobě najít opět tu tajem-
nou sílu, která vás sem ráno zanes-
la. Napínáte všechny smysly k 
marnému a předem prohranému 
boji, k předstírání zájmu o tak 
zbytečné a nechutné předměty 
jako fyzika či matematika (ani 
netušíte, jak těžce se mi píší tato 
slova!), čeština či němčina (fran-
couzštinu nevyjímaje). Hlavně že 
tělocvik je jen dvě hodiny týdně! I 
když upřímně – tělocvik je téma, 
které třídu rozděluje snad více než 
matematika, protože o té skoro 
celá třída řekne, že je nebaví, za-
tímco na kotrmelce, fotbálek, ae-
robic a podobně se názory vskutku 
různí... To ale jen tak na okraj. 

Odpolední vyučování už 
totiž předznamenává další velkou 
hrozbu pro vaše duševní zdraví, a 
tak z preventivních důvodů zvažu-
jete všechny možnosti taktického 
úniku. Využíváte služeb spolužaček, 
které se naučily falšovat podpis 
rodičů většiny spolužáků (anebo ho 
samy vytvořily, protože někteří 
rodiče znají omluvný list pouze z 
bájných, skoro až mýtických popisů 
během rodičovských schůzek. Po 
vyplížení se ze školy do sebe vyklo-
pí především kluci (ale vzhledem k 
mohutné emancipaci ženského 
pohlaví i mnohé dívky) dvě až tři 
„zdravotní pivíčka“, nacož louda-
vým krokem směřují k domovu. 

Tam ale začíná další náročná 
část studentského života – předstí-
rání usilovné přípravy do školy. Jde 
opět samozřejmě o taktický mané-
vr, který si brzy osvojí většina stu-
dentů. A tak, zatímco se naše „bu-
doucí elita“ baví hrami na počítači 

či bezcílným chatováním na face-
booku neustále připraveni vypnout 
obrazovku a na klávesnici hodit 
otevřený sešit pro případ kontroly, 
ti ostatní se, chudáci, trmácí ještě 
na další hodiny doučování či při-
stoupí na ochotnou pomoc rodičů s 
přezkoušením učební látky. Prosím 
o minutu ticha za tato nebohá 
stvoření... 

Ano, být studentem znamená 
nejen spoustu zábavy a sbližování 
se s krásnými spolužáky / spolu-
žačkami, především toto povolání 
obnáší ranní vstávání a neustálý 
stres z vymýšlení výmluv a  pláno-
vání taktického rozdělení už tak 
nízkého kapesného na všechny 
mejdany v měsíci. Přesto všechno 
se většina z vás nedá odradit těmi-
to úskalími a nechce se vzdát …... 
označení „student“, nálepky 
slušňáku a šprtů, ale taky věčných 
flákačů a provokatérů. Pamatujte 
ale, že tento „titul“ na sebe berete 
na vlastní riziko. Věřte tomu, že 
jednou přijde zúčtování, protože 
maturita si vás všechny najde. 
Mimochodem, posílám timto 
pozdravy do septimy a 3. A. 

 
 

P.S.: Tímto fejetonem se s vámi 
loučím. Moc si vážím toho, že 
mnozí z vás, kteří normálně čtete 
jen krátké věty na facebooku či na 
twitteru, jste byli ochotní se pono-
řit do celé stránky textu, který 
nebyl o ničem jiném, než o tom, co 
všichni víme, o věcech, kterých si 
všichni všímáme, často nám ale pro 
ně chybí ta správná trefná pojme-
nování. A pokud vám nějaký můj 
fejeton vykouzlil alespoň malinký 
úsměv na tváři, třebaže ironický, 
stálo to za to a bylo to fajn.  

 
Anna Hrubá 
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Strasti každodenního 

života studenta  

Písemky, zkoušení, pěti-

minutovky, diktáty a slepé 

mapy, tohle všechno už bude 

za pár dní za námi. Alespoň na 

následující dva měsíce. Ačkoliv 

počasí létu příliš nepřeje a 

kdoví, jestli se máme vůbec na 

co těšit, všichni netrpělivě 

očekáváme poslední zazvoně-

ní v letošním školním roce. 

Někteří z nás však na poslední 

chvíli opravují známky a po-

třebovali by nejméně dva týd-

ny navíc, aby stihli dohnat to, 

co přes rok zameškali nebo 

zanedbali. Bohužel čas se ne-

úprosně krátí a my se smiřu-

jeme se známkami na vysvěd-

čení a nervózně oznamujeme 

doma, že to tak úplně slavný 

asi nebude. Ti rozumnější 

z nás mají veškerý známkový 

shon za sebou a užívají si klid 

bez zkoušení a písemek.  

Teď už nás čekají jenom 

výlety, exkurze, sportovní den 

a nicnedělání k tomu. Ovšem 

to by nebyl život, kdyby se 

nepokazilo i něco z toho. 

Kemp zatopí voda, na kurz se 

nejede. Náhradní program? 

Výlety. Aha, bude pršet. Tak-

že? Zůstaneme ve škole a bu-

deme pokračovat ve výuce a 

připravovat se na další ročník. 

Profesoři se rychle snaží zor-

ganizovat alespoň nějaký pro-

gram, studenti střídavě balí a 

vybalují, naštvaně kopou do 

věcí kolem a venku je škaredě. 

To je ale život!  

Výlety se vyřešily, nako-

nec to bylo nad očekávání 

skvělé. Nastává konec školní-

ho roku a rozdává se vysvěd-

čení. Květina pro paní profe-

sorku se zlomila, bonboniéru 

si dal mladší sourozenec 

k večeři, na šatech je flek a 

budík zvoní pozdě. Rychle se-

hnat jiné šaty, stihnout květi-

nářství, kde se pořádá setkání 

opozdilců a letět do školy. Zde 

již netrpělivě přešlapuje paní 

profesorka a čeká na poslední 

studenty, aby mohla začít 

s předáváním vysvědčení. Říká 

nám, co vše nemáme a máme 

dělat o prázdninách a my se 

jen potutelně usmíváme, pro-

tože víme, že navzdory varo-

vání, budeme dělat devadesát 

procent věcí, které bychom 

neměli. A osobně se domní-

vám, že profesorskému sboru 

je to taktéž jasné, sic varovat 

nás musí.  

Nastává ten okamžik, kdy 

nám profesoři potřepou pravi-

cí a podají nám ten úřední do-

kument, který ve finále není 

zas tak hrozný, protože se 

opět projeví velkorysost ně-

kterých profesorů, kteří se 

přikloní k lepší známce. Vy-

svědčení si vložíme do složky, 

vyslechneme si nepříjemné 

otázky „zvědavých, lepších 

spolužáků  ,,Co máš? “ či  „Ko-

lik zameškaných hodin?“ a 

balíme to. Pro letos stačilo. 

Málokdo z nás se rozeběhne 

k domovu. Vydáváme se smě-

rem k restauracím, kde máme 

již dopředu rezervovaných 

několik míst a slavíme. Někteří 

dobré vysvědčení, někteří za-

čátek prázdnin a jiní že vůbec 

prolezli.  

Nastává 1. červenec, vstávám 

o hodinu dřív, než jsem vstá-

vávala do školy, a letím na 

vlak, abych stihla brigádu. 

V práci jsem dvanáct hodin, 

večer padnu vyčerpáním a na 

nějaké užívání prázdnin prostě 

nezbyde čas. A v tu chvíli, kdy 

vyčerpaně ležím v posteli, na-

vzdory hodinové koupeli ze 

sebe cítím pach smažených 

hranolek a nohy jsou 

v jednom ohni, nastává mo-

ment, kdy se sama sebe ze-

ptám: „Nebylo mi líp ve ško-

le?“ 

 

 

 Martina Píšťková
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Ze života školy   

Neočekávané ocenění 
Když před dvěma lety posíla-

la tehdy patnáctiletá Jana Ml-
čoušková svou slohovou práci 
do celostátní soutěže Síla ro-
diny, nečekala, že po tak 
dlouhé době obdrží e-mail 
s oznámením, že se probojo-
vala do finále s oceněním Mi-
nisterstva kultury ČR. 

Po zhlédnutí filmu o siru Ni-
colasi Wintonovi, kam se po-
dívaly téměř všechny třídy 
gymnázia, se nenašel snad 
nikdo, s kým by tento doku-
ment z druhé světové války 
nepohnul. Jak píše Jana ve své 
práci: „Obyčejní jsme na tom-
to světě všichni. Neobyčejné z 
nás teprve dělají naše skutky a 
díky skutkům, které Nicholas 
Winton udělal je skutečně ne-
obyčejný.“ 

Ocenění bude doručeno or-
ganizátory soutěže na adresu 
školy. Gratulujeme! 

 

Ruština trochu jinak 
Trochu netradiční výuku ruš-

tiny si vyzkoušeli studenti tříd 
sexty, septimy a 3.A.  

Na stole nechyběl tradiční 
boršč, vareniky, vinigret, pala-
činky či borovicový koktejl. 
Tradičním východoevropským 
menu si tak připravili pěkné 
zakončení dvouletého kurzu a 
také pohoštění pro profesory 
a spolužáky, kteří si ochutnáv-
ku nenechali ujít.   N 
 

Fotografky v Praze 
Vyhlášení prvního ročníku 

fotografické soutěže Photo-

contest proběhlo začátkem 
května na Staroměstské rad-
nici v Praze.  

Do soutěže bylo přihlášeno 
celkem 1100 soutěžních foto-
grafií a také studentky našeho 
gymnázia zaujaly odbornou 
porotu. Karolína Vaněčková 
z tercie získala 1. místo za 
svou fotografii Vrcholky palem 
a Monika Kudličková z 3.A by-
la oceněna 3. místem za foto-
reportáž na téma Škola je nám 
v patách. 

Fotografie můžete vidět 
v červnovém vydání časopisu 
FotoVideo. Dívkám gratuluje-
me a přejeme další úspěchy! 

 
Gymnasté opět ve finále 

Loňský úspěch si zopakovali 
gymnasté již v krajském kole 
ve Slavkově – ve třech ze čtyř 
kategorií  (mladší hoši, starší 
hoši a starší dívky) postoupili 
do republikového finále, které 
se konalo 12.-13. 4. v Liberci. 

Cílem bylo dovézt pohár, což 
se povedlo. Mladší hoši uko-
řistili první místo v soutěži 
družstev a v soutěži jednotliv-
ců patřily všechny medaile 
také bučovákům. 1 .Pavel Ma-
rek, 2. Matouš Čiháček, 3. Ma-
rek Houšť. Družstvo doplnil 
Tomáš Blecha (5. místo). 

V soutěži starších hochů byl 
nejlepším bučovickým závod-
níkem David Klement, který 
obsadil 10. místo, na 13.-15. 
příčce se poskládali Richard 
Mlčoušek, Milan Marek a Petr 
Selinger. Celkově hoši obsadili 
4. místo. 

Nejlepší závodnicí z týmu 
starších dívek se stala Jana 
Baštová, která vybojovala 3. 
místo. Dařilo se i Ivaně Kuče-
rové, která se umístila na pěk-
né 9. příčce. Družstvo doplnily 
Marie Čiháčková a Lucie Ulri-
chová. Celkově dívky obsadily 
4. místo.  

Poděkování patří zejména 
trenérovi Petru Petrželovi a 
doprovodu prof. Stavělíkovi  a 
Křížkovi.  

 
 

Dokumentace židovského 
hřbitova 

Studenti sexty si ve spolu-
práci s Městským úřadem Bu-
čovice zahráli na badatele. 
Koncem dubna se vydali za 
asistence profesorky Lokajové 
zmapovat terén židovského 
hřbitova s pomocí map a foto-
aparátů. Dokumentace nebyla 
tak jednoduchá jak by se moh-
lo zdát – hroby jsou usazené 
ve stráních a některé jsou buď 
zničené, nebo zarostlé. 

Další zpracování probíhalo 
v počítačových učebnách – 
všechny fotografie byly očíslo-
vány, vytištěny, zařazeny do 
složky a předány Městskému 
úřadu. 

Židovská kaple byla slav-
nostně otevřena 28. dubna za 
asistence rabína Šlomo Rado-
míra Kučery. 

 
 
 
 

Lucie Ulrichová
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Rozhovor   

    

Já, jako flegmatik, vášnivý nic-

nedělač a šampión těžké váhy v 

prokrastinaci jsem více méně 

školu moc neřešil. To se samo-

zřejmě změnilo během maturit-

ního období, kdy i mé líné Já 

pochopilo, že teď jde už o bu-

doucnost. Tenkrát jsem také 

poprvé zjistil, jaká je dřina se 

naplno učit. Naštěstí jsem podni-

kl o svaťáku pár menších opatře-

ní, abych se dokázal na učení víc 

soustředit. Dopoval jsem se 

lecitinem a podobnýma věcma, 

dokonce jsem přenechal i heslo 

na facebook kamarádovi, který 

měl za úkol heslo poté změnit. 

Bohužel jsem si hned další den 

našel skulinku v matrixu a na 

facebook jsem se bez problémů 

přihlásil. Naštěstí ale strach z 

budoucí profese sbírače psích 

exkrementů mě dopomohl k 

úspěšnému završení maturitní 

zkoušky. 

Trochu silná slova, ale jsem 

nehorázně arogantní a egois-

tický člověk, takže se velice 

příjemně čtou. No, myslím, že 

jako většina mých kamarádů 

jsem si gympl užil tak trochu po 

svém. Nerad bych tvrdil, že je 

bučovské gymnázium škola pro 

flákače a bordeláře, ale taky si 

můžeme bez výčitek říct, že 

učitelský sbor v čele s panem 

ředitelem byl k valné části na-

šich/vašich klukovin, blbostí a 

prů…švihů velice benevolentní a 

dával tak poměrně volný prů-

chod všem těm blbým nápa-

dům, co nás občas napadly. 

Zvláště pak komunita gymplác-

kých studentů se neskutečně 

vyvedla a nebýt mých přátel z 

mladších i starších ročníků, 

nejspíš by se ani nic pořádného 

nepřihodilo. Například naše 

„střižby" zaujatě sledovala i 

paní vedoucí bufetu. Většinu 

své špatné pověsti jsem ale 

získal především na mimoškol-

ních aktivitách a to převážně na 

akcích tzv. gympláckých. Gym-

plácká akce je víceméně každá 

akce, kde je na jednom místě 

větší počet gympláků. Na tako-

vých akcích se člověk málokdy 

krotí a BUM, nevalná reputace 

je na světě. 

 

 

 

 

To nedá. I když vážně vdě-

čím gymplu za mnoho příjem-

ných let, vysoká škola je 

prostě ultimátní mega zlo, v 

dobrým slova smyslu. Člověk 

sice nemůže čekat takový ty 

„super kalby" z amerických 

teenage komedii, ale začne 

poznávat krásy studentského 

života. Chce to ale taky účast z 

Vaší strany a nebát se sezna-

movat. Samozřejmě taky není 

výška jako výška a mnozí by 

tvrdili, že jim nezbývá čas na 

seznamování skrz haldy učení. 

V tomto bodě bych rád po-

dotknul, že většina vysokoško-

láků ráda přehání a snaží se, 

aby je ostatní litovali. Tím se 

nechci nikoho dotknout, ale 

mám prostě informace z první 

ruky, studenti z vyšších roční-

ků prestižních oborů MU i ji-

ných škol, kteří mě ujišťovali v 

tom, že přes celý semestr je to 

jedna velká flákačka a pak pár 

bezesných nocí o zkouškovým. 

V období zkoušek můžete ale 

využít svých získaných zná-

mostí a věřte, že mnoho dob-

rých duší je ochotno pomoci 

obrovským, až goliášským 

způsobem. Se seznamováním 

přichází i ta další příjemná 

část vysokoškolského studia a  

V tomto čísle školního  časopisu vám přinášíme trochu netradiční rozhovor s bývalým studentem 
naší školy, kterého jistě všichni alespoň z vyprávění starších kamarádů znáte. Ano, jedná se o „le-
gendu školy“ Martina Koci Kocourka 

 

Jako hlavní téma Strasti kaž-

dodenního života studenta, 

měl jsi někdy v životě "větry" 

ze školy? 

 

Na gymplu stále platíš za le-
gendu. Pověz nám, jak vlast-
ně legenda s názvem KOCI 
vznikala 

Teď je z tebe pán vysoko-

školák, dá se gympl s vejš-

kou srovnat?  
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to ta část, která se odehrává 

většinou v noci, někdy i bě-

hem dne i místo přednášek. 

Ano, PARTYYY. Tyto nezapo-

menutelné (vlastně někdy i 

nezapamatovatelné) 

dny/večery/noci/rána patří k 

vysoké stejně jako nedostatek 

peněz na potraviny. Ale jak 

praví klasik: Hlad je převleče-

ná žízeň. 

Matematika. Pokud by byla 

nějaká anketa, myslím, že ta-

hle odpověď by byla první. 

 

Já si vybíral podle svého 

chabého úsudku a dopadl 

jsem, jak jsem dopadl, proto 

pokud máte chabý úsudek, 

nechte si poradit. Pokud 

ovšem chabě neusoudíte, že 

je váš úsudek dobrý. V tom 

případě vlastně nezjistíte, že 

jste chabě usoudil. Ne, velice 

důležité je, jít si za svým cílem, 

přes překážky, nenechte se 

odradit skeptiky.. . nebo je to 

aspoň to, co by Vám řekly po-

stavičky z pohádek Walta 

Disneyho. Já radím jít tvrdě za 

penězi, takže z čeho smrdí ca-

sh, po tom jistě běž. 

Projevuje se to především 

tím, že nic nedělám. Ale má to 

i jiné symptomy, jako je nic 

nedělání. A prokrastinace. 

Napíšu o tom víc, ale až zítra... 

Mít tu moc, tak už konečně 

ustálím maturity. Takový, s 

prominutím, * je nehoráznost 

a v podstatě 3 nebo 4 ročníky 

měly odlišnou zkoušku dospě-

losti, což je nefér. Také mi při-

padá, že ti pánové nahoře 

se pořád snaží házet studen-

tům klacky pod nohy. Možná 

chtějí tuhle republiku zbavit 

inteligence, aby si konečně 

nikdo neuvědomoval, co vše 

dělají špatně. Co se týče přijí-

maček na VŠ, tam v podstatě 

nemám výhrady. Na systém 

TSP si většinou stěžují jen ti, 

co dosáhnou percentilu 10 a 

méně, ale i pro takové jsou tu 

obory a věřte nebo ne, někdy i 

perspektivní (myslím). Ale 

každopádně náš školní systém 

jako celek má určitě mnoho 

vad, o kterých nejsem ale do-

statečně erudovaný psát. 

 

Mým životním mottem bu-

de asi překrásný citát překrás-

ně inteligentního českého ve-

likána Jana Wericha, a to: 

„Kdo víno má a nepije, kdo 

hrozny má a nejí je, kdo ženu 

má a nelíbá, kdo zábavě se 

vyhýbá, na toho vemte bič a 

hůl, to není člověk, to je vůl." 

Tento člověk měl spoustu 

mouder, ale tohle krásně vy-

stihuje důležitou životní filoso-

fii, kterou dnešní hipsteři 

zkracují na lakonické YOLO. 

 

 

 

 

Děkujeme Martinovi za vřelé přijetí otázek a jejich bleskurychlé zodpovězení. 

 

 

Michal Marko

 

Co tě během studia na 

gymplu nejvíc štvalo? 

 

Podle čeho sis vybíral výšku 
a jakou bys doporu-
čil/nedoporučil? 

Kolují zvěsti, že jsi vášnivý 

nicnedělač, jak se to proje-

vuje? 

 

Změnil bys něco na systému 
školství v ČR? 

Máš nějaké životní motto? 
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Recenze  

Thirty Seconds To Mars 

  
„Od naprostého vrcholu 

až na samé dno.“ Tak bylo 

zkritizováno nové CD od ame-

rické rockové kapely Thirty 

Seconds To Mars. Kapela se na 

scénu vrátila po čtyřleté pau-

ze. Podle odborníků se vrátila 

ve špatné formě, nedokázali 

navázat na to, kde před čtyřmi 

lety skončili, ale podle mě, 

laika, se vrátili v dobré kondi-

ci. 

Album nese název „Love 

Lust Faith + Dreams“ a vznikl 

údajně z frontmanovy ne-

schopnosti vytvořit jedno slo-

vo, které by vyjadřovalo vše, 

co on chtěl vyjádřit. Za 45min 

si můžete poslechnout celkem 

12 písní a to jak ploužáků, tak 

pořádných rockových songů. 

„Birth“ – název písně, 

která rozjíždí 45min poslechu. 

Že Thirty Seconds To Mars 

nepatří mezi kytarové kapely 

hrající klasický rock, ví většina. 

Typickým příkladem je „The 

Conquistador“. Pilotním si-

glem celého alba je „Up In The 

Air“. Možná to není jejich nej-

lepší skladba, ale zaručeně má 

tato písnička jeden 

z nejlepších videoklipů. Spous-

ta kritiků doufá, že podle jejich 

videoklipu dostanou nový 

rozměr i jiné skladby. 

„City of Angels“ je skvělá 

balada sedmnáctiletého 

chlapce, který popisuje svýma 

očima americké velkoměsto. 

Z celého textu poté vyplývá, že 

popisuje svůj domov. Důkazem 

jsou slova, „I am home“. Ná-

sleduje „The Race“, dále bala-

da „End of all Days“,která prý 

podráží albu nohy. Podle mě je 

to celkem vyvedený song.  Až 

sedmý song s názvem „Pyres 

of Varanasi“ by na desce vů-

bec být nemusel. Další zdaře-

nou skladbou je „ Bright Lih-

gts“. Být na desce This Is War, 

byla by i vychválena, ale jedna 

písnička celé album nezachrá-

ní. Poslední čtyři skladby ne-

sou názvy: „Do or Die“, „Con-

vergence“, „Northen Lights“ a 

„Depuis Le Debut“. 

Pokud se Vám album tak 

úplně nelíbí a chcete více po-

chopit to, co chtěli kluci 

z Thirty Seconds To Mars sdělit 

ostatním, musíte se podívat 

na videa, kde je možné se do-

zvědět něco navíc. Například 

to, že album je rozděleno na 

čtyři celky, které jsou shodné 

s jednotlivými slovy v názvu 

alba. 

Jared Leto v rozhovoru 

pro MTV uvedl, že 30 Seconds 

To Mars nepovažuje pouze za 

kapelu, ale také za místo, kde 

se spojují dohromady doku-

menty, knihy, filmy a umění. 

Písničky jsou výsledkem.  

 

Alena Jednounková 
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 Je to zelené, chlupaté, má to čtyři nohy, a když to na tebe spadne, tak tě to zabije. Co je to? Kuleč-

níkový stůl. 

 

 Víte, jaký je rozdíl mezi šálkem na kafe a nočníkem? Nevíte! Tak to už si u vás nikdy nedám kafe. 

 

 Jaký je rozdíl mezi citrónem a botou? Zkuste si dát botu do čaje! 

 

 Máte pět zápalek. Jak z nich uděláte na podložce trojúhelník, aniž by vám jediná přebývala? Dvě 

škrtnete. 

 

 Pacient na operačním sále: Tu masku si už můžete sundat, pane doktore, stejně jsem vás poznal. 

 

 ,,Tati, mohl bys mi půjčit auto?“ 

,, A na co máš nohy?“ 

,,Levou na spojku a pravou na brzdu a plyn.“ 

 

 

Někdo zvoní, nadávám,  

nemám ruce volné,  

právě tchyni vyndávám  

z kyseliny solné. 

Pár gumových rukavic  

marně šmátrá po dně. 

Nezbylo z ní vůbec nic,  

ač jí bylo hodně.  

Na přechodu pro chodce 

drtí tatra důchodce. 

Černé brejle, bílá hůl… 

byl to frajer, neuhnul. 

Důchodce se v krvi válí, 

kola tatry nezahálí. 

 

 

Znám benzínovou studánku, 

kde naftový je les,  

tam stačí škrtnout zápalkou  

a letíš do nebes. 

 

 

 

 

A jeden chemický vtípek 
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