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        Úvodník 

 

Milí čtenáři,  

pokud čtete tento článek, znamená to, že se vám do rukou dostalo speciální číslo školního časopisu. 

Okolnosti, které nás k obnově časopisu vedly, nebyly právě příznivé. Už jen proto, že za nesplnění domácího 

úkolu z českého jazyka by každý vyfasoval pětku. I z tohoto důvodu všichni reportéři pracovali ve stresu, 

někteří onemocněli, další nosili články ještě po uzávěrce a jiní dokonce zmizeli.  

Toto vydání je zaměřeno na nejstarší ročník ve škole, a to právě na třídu oktávu, která se s vámi v několika 

příštích článcích podělí o zážitky a dojmy ze svého studia. Pokusíme se vám nastínit, co všechno jsme zažili a 

co může potkat i vás. V tomto exkluzivním čísle si můžete přečíst například tip na nejlepší stravovací zařízení 

v našem regionu,  rozhovory se zajímavými osobnostmi či seznam událostí pro několik následujících  

měsíců. Zjistíte, co se odehrává v našich hodinách, ale také se dozvíte nemalé pikantnosti ze zákulisí 

pondělní porady ve sborovně nebo z natáčení seriálu Posilovna. Proto neváhejte a čtěte dál.    

                   Za celý redakční tým oktávy 

Veronika Buchtová 
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Výlet do Prahy ve střípcích i ve střepinách 

Výběr z postřehů reportérů třídy oktávy zpracovala Marta Lučná

 Náš poslední velký výlet 
popravdě řečeno začal už den před 
odjezdem, kdy jsem doma v 
podvečerních hodinách navštívil 
komoru, kde byly uschovány 
dozlatova usmažené řízečky 
připravené na zítřejší cestu.  
Autobus s papoušky už čeká v 
Brankovicích na návsi a v dálce 
vidím přicházet profesora Zelinku. 
Nemá toho nějak málo? „Nejvíc 
místa mi v tašce zabírají pohorky," 
odpoví na naši otázku.  
 Zábava nezačala až v Praze, 
ale už na dálnici D1, která úspěšně 
simuluje jízdu v tanku.  
Téměř pět hodin po odjezdu z 
Bučovic přijíždíme k cíli naší cesty.
 Praha nás vítá s otevřenou 
náručí. Je vidět, že ještě neví, s kým 
má tu čest. S ostatními spolužáky 
vystupuji u vysokoškolských kolejí z 
autobusu. Ujišťuji se, zda po 
nekonečném sezení v jedné poloze 
dokážu ještě chodit. 
 Nalézt Čecha mezi všemi 
cizinci bylo obtížné. O to víc nás 
pobavil vtípek na adresu 
zahraničních turistů, kteří se zeptali 
na cestu k nejbližší stanici metra 
(anglicky subway). Nasměrovali 
jsme je totiž do restaurace 
SUBWAY s nabídkou sendvičů.  
 První čtvrthodina v první 
synagoze: Páni, to je zajímavé. Po 
půl hodině: Už bude konec? Hodina 
za námi: Tady už jsme byli, ne? Asi 
za sto let: Konečně konec! Ve 
vyhlídkové observatoři žižkovské 
věže jsou zavěšena křesla 
připomínající bubliny. Úžasná 
možnost dát odpočinout unaveným 
nohám. 
  Z reproduktorů slyším šum 
Vltavy, zpěv ptáků ve Stromovce, 
odbíjení orloje a já pomaličku 
usínám. Budí mě až zvolání: 
„Jdeme!" Otevírám oči a vidím 
noční Prahu.  

 Procházka po nočním Karlově 
mostě nemá chybu. Teď už se jen 
nějak doplazit zpátky na pokoj.  
V metru se mi mírně zrychluje tep, 
neboť můj orientační (ne)smysl je 
skutečně dokonalý. Jestli se tady 
někde ztratím, bude to můj konec.  
„Bučovice! Vystupovat!" 
Spolucestující v metru se tímto 
naším zvoláním docela dobře baví, 
ale co, aspoň se nikdo neztratí.  
 Prezidenta jsme na na Hradě 
sice neviděli, ale přesto to stálo za 
to, i když se určitá část naší družiny 
dočasně ztratila.  
 Na cestě k naší další zastávce 
nás už čeká kameraman televize 
Nova a pan Tomio Okamura. 
Prohodíme pár slov, natočíme 
materiál do Střepin a pokračujeme 
dál.  
Tomio Okamura nám ukazuje cestu 
k Senátu. Je totiž přesvědčen, že 
bloudíme.  
Po příchodu do sídla Senátu jsme 
velmi „příjemnou" zaměstnankyní 
u bezpečnostního rámu 
zkontrolováni jako teroristi z 
Blízkého východu.  
 Jediná zbraň byla nakonec 
nalezena u Mgr. Marty U.  
Po zjištění, že budova Senátu je 
vlastně honosná maštal, se opět 
rozprcháváme někam na jídlo.  
 Druhý den, po krátké noci, 
vyrážíme na prohlídku Národního 
divadla, které je opravdu 
nádherné.  Národní třídou míříme k 
Národnímu divadlu.  
„Vidělas toho herce? Toho, jak nám 
šel naproti..." 
„Neviděla. Jakýho?" 
„No toho, hrál Jak vytrhnout 
velrybě stoličku, toho tatínka." 
„Jo, ty myslíš Františka Němce." 
„No, asi..."  
 Za úsvitu se urychleně balíme 
a odcházíme na snídani. Při 
odchodu z pokoje důrazně 

připomínám spolubydlícímu, aby za 
sebou zavřel, na což mi odpovídá 
slovy: „Já vím, vole."  
Přesto se u snídaně dozvídám, že 
pokoj zůstal odemčen.  
„...viď? A tak jsem jí pověděl, že na 
Dejvický je konečná..." Pro sebe se 
zasměji. Ani za tři dny jsem si na na 
místní odlišnou mluvu nestačila 
zvyknout.  
 Pod koněm se potkáváme se 
4.A, kterou jsme za celé tři dny 
téměř neviděli. „Tak kolik jste toho 
nachodili? Prý jste jeli metrem jen 
dvakrát nebo třikrát?" zjišťuji. „To, 
co jsem najezdil na cykláku na kole, 
jsem tady nachodil pěšky!" 
odpovídá zničený spolužák.  
 Praha je opravdu nádherné 
město, a to jak po historické, tak po 
gastronomické stránce.  
 Celkově byl výlet podařený, 
přestože spolubydlící chrápal jako 
dřevorubec.  
 Exkurze byla velmi příjemná. 
Viděli jsme místa, kam bychom se 
sami dobrovolně nikdy nevydali (i 
přesto, že jsou to místa velmi 
zajímavá).  
 Tato exkurze byla podle mě 
velmi vydařeným zakončením 
školních výletů na gymnáziu. 
Možná je to i tím, že s námi jely 
paní profesorky, kterým se chtělo 
chodit pěšky stejně jako nám, takže 
jsme skoro pořád jezdili metrem.  
 Vzhledem k častějšímu 
využívání městské hromadné 
dopravy jsme dojeli domů v 
poněkud lepším stavu než spolužáci 
ze 4.A.  
 Dávám velký lajk.  
Po třech dnech strávených v Praze 
mohu s klidem říct, že Pat Crycheer 
měl pravdu, Praha opravdu žije. Po 
třech dnech prohlídek, chůze, 
běhu, cvalu a klusu jsem ale rád, 
konečně sedím doma na pohovce a 
nemusím se ani hnout. 
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          Strasti studentů 

 

Když dojde řada na test z filosofie aneb Achilles a želva 

 

Gymnázium a Obchodní aka-

demie Bučovice, učebna 25, 

7.10. 2014, 10:05 

 

V rukou svírám sešit formátu 

A5 a matně si uvědomuji, že 

se tu snažím o nemožné. Oči-

ma jako kurzorem myši pře-

jíždím od vrchního řádku 

stránky ke spodnímu a v du-

chu mač-

kám klávesy 

Ctrl a C. In-

formace se 

kopírují, ale 

ukládání dat do mozku se pro-

tahuje. Třídu naplňuje veselá 

atmosféra, všudepřítomný 

smích je nakažlivý a odvádí 

mé myšlenky daleko od filoso-

fie. Nervózně sebou trhnu a 

ponořím se zpátky do studia - 

,,Objektivní idealismus pova-

žuje za prvotní objektivně 

existující princip ducha, boha, 

který je odlišný od lidského 

vědomí.....“  Klika cvakne a do 

dveří vchází paní profesorka 

Lokajová. Šum ustává a kde 

dřív rozléhal se smích, tam 

nyní ticho kraluje. Nervózně 

poposedáváme a v zoufalé 

snaze pochytit na poslední 

chvíli aspoň nějaké vědomosti 

listujeme zběžně v sešitech, 

dokud se neozve : ,,Schovejte 

si všechno z lavic, napíšeme si 

písemku na začátek učiva.“ 

 

10:15 – okamžik pravdy 

 

Všichni upřeně hledíme do 

zadání a stěží, či zcela jasně si 

vybavujeme, co jsme si pře-

četli v sešitech. S přibývajícím 

časem se zaplňuje papír od-

pověďmi a obavy z obtížnosti 

otázek ustupují do pozadí. Do 

rozrůstajícího se šumu se vmí-

sí hlas: „Dokončujte. Budeme 

sbírat.“ Za chvíli šum propuká 

v diskuzi. 

 

10:25 - korunu tomu nasazuje 

Parmenidův obhájce 

 

„Petře Smísiteli, přečti nám 

výrok Parmenida uprostřed 

prvního odstavce na straně 

101.“  

„Jen jsoucno jest, nejsoucno 

není a nemůže být myšleno... 

To je ale hovadina.“  

Hlasitý smích. Závěr výroku je 

vskutku omračující – prázdno 

neexistuje, pohyb a vývoj není 

možný.  

„Proč tedy musíme v tělocviku 

běhat ?“  

„Hmm. Tuhle teorii nebude-

me uvádět do praxe v tělocvi-

ku,“ odpoví paní profesorka, 

zřejmě trochu vyvedená z mí-

ry. 

Máme pocit, že teorii o ne-

možnosti pohybu již nic ne-

překoná, avšak obhájce Zénón 

a jeho paradoxy rozumu nám 

vytlačí oči z důlků ještě víc. 

Nejrychlejší běžec Achilles 

údajně nikdy nepředhoní žel-

vu, jež má 

vůči němu 

náskok 

několika 

metrů.  

„No to je jasné, vždyť ji před-

honí!“  

Paní profesorka pohotově za-

reaguje : „To se nestane.“  

Načež  se z řady lavic u okna 

někdo ozve : „A co když si na 

tu želvu stoupne?“  

Třídou se rozléhá salva smíchu 

a všichni se válíme po lavicích. 

 

10:49 – totálně vysmátá ok-

táva 

 

Blíží se konec hodiny a Leňa 

dočítá Zénónovu apórii s ná-

zvem Letící šíp. Zvonek zvoní a 

my všichni jsme jako opaření. 

Břišní svaly dostaly zabrat a 

rozum nám nad apóriemi zů-

stává stát. 

 

Anna Zemanová

 

 

„A co když si na tu želvu stoupne?“ Třídou se rozléhá salva 

smíchu a všichni se válíme po lavicích. 
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Každodenní počty  

 Že je matematika důležitá, o tom 

se snad už přesvědčil každý z nás. 

Opravdu má ale takový význam, že 

se bez ní neobejdeme jediný den? 

Také jsem tomu nevěřil, jenže pak 

jsem si uvědomil, že mě ta potvora 

pronásleduje na každém kroku.  

 Už ve chvíli, kdy se ráno probu-

dím a pohlédnu na hodiny, se 

matematika objeví. Nenápadně  mi  

sděluje, že 7:03 plus 15 minut cesty 

se rovná 7 hodinám a 18 minutám 

a že výsledná hodnota x je větší 

než začátek hodiny y. Než však má 

centrální jednotka stačí tyto infor-

mace vyhodnotit, už je 7:06 a mě 

zbývá poslední zoufalé řešení. 

Nasednu na bicykl se dvěma koly o 

obvodu 2πr a po nejkratší možné 

trajektorii jedu víceméně kon-

stantní rychlostí do školy. Zde 

pozdravím pana školníka, který 

sedí na vrátnici a rátá, kolik hodin 

mu zbývá odpracovat, než může 

odejít domů. 

 Prvním předmětem dne je semi-

nář z matematiky. Ačkoliv to může 

znít nepravděpodobně, v tomto 

předmětu jsou počty nejjednoduš-

ší. Zvlášť když si člověk vzpomene 

na test pět minut před jeho absol-

vováním.  

 Tak to bylo, říkám si. Jestli to tak 

půjde dál, nebudu už muset počítat 

nikdy. Snad jen popelnice a dny do 

výplaty. Nadšení mi ale kazí násle-

dující hodina fyziky, kdy přicházejí 

složitější výpočty. Po hodině strá-

vené vážnými a rozsáhlými úvaha-

mi o smyslu života, nekonečnosti 

vesmíru a o tom, zda si mám dát 

napřed rohlík s paštikou, nebo s 

máslem, se pokouším zjistit, za 

kolik minut bude zvonit. Kdo by to 

byl řekl, že jeden jediný pohled na 

hodiny může způsobit tolik bolesti. 

43 minut. I čísla mohou ranit. Pře-

mýšlím, kolik věčností na druhou se 

rovná jedné hodině fyziky. Chvíli o 

tomto příkladu uvažuji, počítám si 

ho na papíře a docházím k zajíma-

vému závěru. Buď jsem někde 

udělal chybu ve výpočtu, nebo má 

tato rovnice nekonečně mnoho 

řešení. Naštěstí však nic netrvá 

věčně, ani věčnost sama, a hodina 

jednou zdárně dospěje ke svému 

konci. 

  „Co máme po fyzice?“ ptám se 

spolužáka. „Francouzštinu.“ Odvo-

lávám své předchozí tvrzení o 

věčnosti.  

  Začíná hodina a paní profesorka 

je tu un deux trois. Řekne, aby-

chom si otevřeli učebnice na straně 

cent-soixante-six. Ani se to nesna-

žím spočítat, jen zavřu oči, otevřu 

učebnici na náhodné straně a 

doufám, že je to správně. A pokud 

není, alespoň to předstírám. Nepo-

čítám s tím, že by si toho někdo 

všiml, a jen tiše vyčkávám na další 

cizojazyčné počítání. Občas je 

velmi krásné započítat si i v jiné než 

mateřské řeči. 

 Hned v počátku další hodiny si 

naše angličtinářka uvědomuje, že 

nemůže počítat hned se dvěma 

věcmi. Se smazanou tabulí a naší 

novou spolužačkou. Hodnota pří-

tomnosti obou těchto proměn-

ných v naší třídě se totiž začíná 

blížit cifře, kterou nelze dělit, a 

paní profesorka si začíná myslet, 

že jde o imaginární čísla. Ve dru-

hém případě tomu začínám věřit i 

já. 

 A na řadě je opět matematika. 

Tahle však poněkud zapáchá fyzi-

kou. Musím se přiznat, že jsem se 

mýlil, když jsem tvrdil, že mě ma-

tematika provází na každém kroku. 

Tentokrát mne konečně opustila a 

asi odjela někam hodně daleko. Ani 

se nerozloučila. Jinak si toho z 

hodiny moc nepamatuji. Poslední 

věcí, která se mi vybavuje, je pod-

manivý hypnotický hlas pana pro-

fesora a to, že se mi chtělo spát. 

Pak už jsem se jen probudil na 

lavičce před Komerční bankou s 

lístkem, na kterém bylo elegantním 

písmem napsáno: „Dobrá práce.“ A 

kolem stála spousta policejních 

aut. Myslím, že si na některé učite-

le budu muset dávat větší pozor.  

 Konečně zvoní. Jest dopočítáno a 

jde se domů. Doma mi početná 

rodina pěkně spočítá moji pětku z 

počtů, výsledkem čehož nemohu 

používat počítač. S tím se ale dalo 

počítat. V matematice jsem stejně 

jenom do počtu. Bez větších vý-

počtů si počtu v nějaké knížce s 

malým počtem stran a závěr celého 

dne završím počítáním oveček. 

Toho vypočítavého dobytka by se 

člověk někdy nedopočítal.  

 

Petr Koudelka 

 

,,Kdo by to byl řekl, že jeden jediný pohled na hodiny 

může způsobit tolik bolesti. 43 minut. I čísla mohou ra-

nit. Přemýšlím, kolik věčností na druhou se rovná jedné 

hodině fyziky....“ 
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             Životní styl maturanta  

 „Běžný“ den studenta
 

Crrrr… To je nejspíš budík. 
Copak už je zase pondělí? Auto-
maticky natahuju ruku, nahma-
tám telefon a s přimhouřenýma 
očima volím možnost odložit. 
Crrrr… Budík to asi zkouší znovu. 
Ale marně. Prvotní volba, jak se 
zbavit tohoto nepříjemného 
zvuku, se opakuje. Odložit. 
Crrrr… Ale ne, už zase. Tentokrát  
není úniku, čas mě uhání. Budík 
vypínám. Vstávat a cvičit! Tak to 
nebude pravda...  Jako zombie, 
bez cíle a myšlenek, vylézám 
z postele. Stále, i když už ve sto-
je, pospávám. Je tma, a tak nic 
moc nevidím. Vydávám se do 
koupelny. Au! Kdo sem postavil 
tu skříň? Asi mám zlomený palec 
na noze, jsem unavená a hlado-
vá, ale to mě nemůže zastavit, 
škola volá. 

Vcházím do dveří a první se-
tkání je s panem školníkem, tak 
pozdravím: „Dobrý den.“ Odpo-
věď: „Nazdar.“ Milé, hned se 
cítím lépe. Přezuju se a mířím do 
bufetu. Nejlepší část dne, nákup 
svačiny. Nejraději bych řekla: 

„Dejte mi všechno.“ Ale uskrom-
ním se. Opouštím ráj a mířím do 
pekla. 

Začíná vyučování. Venku je 
zima a začíná pršet, ale my má-
me tělocvik, tak přece nebude-
me uvnitř. Držíme se hesla spor-
tem k trvalé invaliditě. Zvláštní, 
přežily jsme více méně ve zdraví. 
Dál tu máme biologii. Co že to 
zrovna probíráme? Jo jistě, viry. 
V tom se vyznám, doma v počí-
tači jich mám nespočet. Literatu-
ra. To je aspoň předmět! Stačí 
někoho nerušeně poslouchat, jak 
čte. Takže dobrou noc. A teď už 
konečně očekávaná velká pře-
stávka. Chvilka klidu a spousta 
jídla. Ale netrvá to dlouho a je tu 
další hodina, v našem případě 
angličtina. Ale moment, všichni 
mluví česky, nespletla jsem si 
předmět? Najednou uslyším: 
„It´s okey.“ Tak dobře, to by 
mohla být angličtina. Čeština 
následuje až teď.  Vejde vyučující 
a povídá: „Dáme si krátký test na 
pravopis. Nadepište si diktát.“ 
Na to zareaguje celá třída: „Co-
že? Písemka? To jste neříkala.“ A  

mně v hlavě mezitím šrotuje: 
Počkat, jak se píše velké psací 
písmeno D a je tam měkké i? No 
a konečně je to tu, poslední 
hodina dnešního úmorného dne. 
Zeměpis. Snažím se najít, 
s přesvědčením že je to tak 
správně, Kilimandžáro v Asii a 
dozvím se, že podle některých je 
jedna astronomická jednotka 
6378 km. Tak teď už vážně můžu 
jít domů, to by stačilo. 

Skvělé, konečně doma. Sa-
mozřejmě bych se měla jít učit 
na další den, který tu bude rych-
leji než někteří jedinci po vyučo-
vání ve školní jídelně. Ale místo 
učení klasicky dělám milion ji-
ných věcí a učivo je nedotknuté. 
Najednou je tu večer a mně už se 
nechce nic dělat. Přesvědčení, že 
se doučím na zkoušení a písemky 
zítra během dne, je silnější, a tak 
jdu spát.  

Crrrr, budík. Copak už je tu 
úterý? Ale néé… 

 
Leona Rychlíková  
 

 

Typický den běžného maturanta 

Jak asi vypadá typický 

den maturanta? Moc se neliší 

od rutiny ostatních studentů. 

Snad s tou výjimkou, že nás už 

učitelé nestraší tím, že maturitu 

neuděláme. Místo toho se ještě 

usilovněji snaží prolomit naši 

obranu a dostat nám do hlavy 

ještě více informací  než 

v předešlých ročnících. My však 

již máme sedmiletou průpravu, 

jak se těmto technikám bránit. 

Posuďte sami. 

Vše začíná protivným 

zvukem budíku. To už je zase 

ráno? Ještě si pár minut 

poležím… Jen na chvilku zavřu 

oči a půl hodiny je pryč. To už 

ale musím vstávat, vždyť škola 

začíná za pár minut! Následuje 

rychlý odchod z domu a cesta 

do školy. „Nejako neskoro, čo? 

A prezúvať sa bude kto?“ ozývá 

se za mnou školníkův hlas. To 

už mám ale jiné starosti. Do 

které učebny zamířit? Po 

několika neúspěšných 

pokusech jsem se konečně 

trefil. Zamumlal jsem něco o 

lékaři a už si v lavici myslím: 

Snad mě zas nezapsal do 

třídnice jako posledně. Z první 

hodiny toho však moc 

nevnímám. Zvonění mě vytrhne 

z polospánku.  

Další hodina už je 

zajímavější – hraji se 

spolužákem lodě. A daří se mi. 

Pět minut před koncem hodiny 

už jsem mu potopil vše kromě 

jedné malé, zatímco  
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            Životní styl maturanta                    

mně jich zbývá ještě dost. 

Kde ale je? Až se zvoněním jsem 

se konečně trefil a užívám si 

zasloužené vítězství. Bohužel jsme 

však použili poslední kousek 

čtverečkovaného papíru. To už ale 

kolem mě nastává velké stěhování 

a já se nechávám překvapit, do 

které učebny mě dav zanese. Po 

cestě zachytím od spolužáků 

důležitou informaci – příští hodinu 

píšeme písemku. Ještě štěstí, že se 

to dovídám už teď. Celou 

následující hodinu tedy věnuji 

přípravě. Na chvíli mě od psaní 

taháku vyruší hlas vyučujícího: 

„Dáváš vůbec pozor? Tohle určitě 

budeš potřebovat na maturitu.“  

Pohotově odpovím, že já 

přeci pozor dávám, a už se 

 

 vracím k přerušené činnosti. 

Velkou přestávku nemůžu 

strávit jinak než v bufetu, poté 

však následují vážnější věci. 

Samozřejmě zazní tradiční: „Cože? 

Písemka?!?“ Pak už následuje 

nepříjemné snažení vyždímat 

z taháku co nejvíce informací, aniž 

by si toho učitel všiml. Když se 

test vysbírá, všem se uleví. Bude 

pár dní trvat, než se dozvíme, jak 

špatně jsme dopadli. 

„Co máme dál?“ ptám se. 

„Nevím, asi občanku“, ozve se 

odpověď. To už ale sedím v lavici 

a musím předčítat z Malých dějin 

filosofie. „To jsou ale kecy“, říkám 

si. Až  

výbuch smíchu okolo mě nutí 

připustit si, že jsem to asi řekl 

nahlas. Naštěstí to paní 

profesorka bere s humorem. Poté 

už mě čeká jen poslední hodina. 

Vlastně ani nevím, co probíráme. 

Hlavu mám plnou jiných myšlenek 

– konečně je pátek, už jen 30 

minut a budeme mít volno. Teď už 

jen 15, už jenom 10. Jak se ten čas 

vleče. Už jenom 3, 2, 1..  Zvonííí! 

Konečně volno. 

Ale ani o víkendu mi škola 

nedá pokoj. Je sobota večer, 

termín odeslání slohové práce 

doslova hoří a já sedím u počítače 

a píši tenhle článek. Děkuji, že jste 

dočetli až sem, snad jsem vás i 

trochu pobavil. A já už mám 

konečně volno (tedy alespoň na 

chvíli). 

 

 

Petr Smísitel

 

Restaurace Bufet 
Je pondělí 8:30 – dějepisný 

seminář a mně hrozně kručí v 

břiše. Tak moc, že tím snad i 

vyrušuju. A proto jsem se 

rozhodl, že se dnes podívám 

do restaurace Bufet, která jako 

jediná na světě v získala v Miche-

linském průvodci čtyři hvězdičky 

ze tří. 

Strategická poloha v suterénu 

gymnázia, příjemné prostředí s 

posezením, kde se studenti občer-

stvují nebo učí, příjemná obsluha. 

Nejdůležitější ale je, že vaše chu-

ťové pohárky budou spokojeny. 

Na zkoušku jsem si vybral dva 

pokrmy. První jasnou volbou pro 

mě byla minipizza za 18 Kč. Na 

těstu najdete rajčatový základ, 

cibuli, slaninu a sýr. Slanina sice 

není rozprostřena po celé pizze, 

což je určitě škoda, ale celkový 

dojem to nekazí. Sýr je celkem 

nevýrazný, nejspíš se jedná o 

klasický eidam. Zbývá rajčatový 

základ a těsto. Pro ně se hodí jen 

jediné slovíčko: výborné! Zákla-

dem je naprostá rajčatová bomba 

se správným kořením a cibulkou, 

těsto je opravdu dobré a křupavé. 

Když jsem se do této pizzy zakou-

sl, navzdory českému sýru se mi v 

puse rozlila vzpomínka na jih 

Evropy.  Jako dezert jsem zvolil 

novinku, a to donut za 15 Kč. Je to 

klasická smažená kobliha s dírou 

uprostřed, která se stala v naší 

zemi známou hlavně díky 

Homerovi Simpsonovi. V tom-

to případě se jedná o koblihu 

s čokoládovou polevou a va-

nilkovým krémem uprostřed. 

Chuť polevy není příliš čokoládová 

a rozhodně jsem už jedl lepší, ale 

co mě příjemně překvapilo, byl 

krém uvnitř. Donutu dodává 

šťavnatost a celkově se určitě 

jedná o povedenou kombinaci 

chutí. Nabízený sortiment je širo-

ký, je možné zde koupit celou 

řadu teplých i studených nápojů, 

sladkostí  a baget, které většina 

lidí zná a které už není potřeba 

představovat. Restaurace Bufet 

zkrátka nabízí kvalitní jídlo za 

přiměřené ceny. 

 Lukáš Jančík

,,Strategická poloha v suterénu gymná-

zia, příjemné prostředí s posezením, kde 

se studenti občerstvují nebo učí, příjem-

ná obsluha.“ 
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Módní policie  
 
outfit číslo 1 – prof. 
Lokajová 

Paní profesorka se dokáže 

skvěle obléknout  i na spor-

tovním kurzu. Zde je důkaz, že 

i přilba, která slouží jako 

ochranný prvek, může vypa-

dat jako nezbytný doplněk. A k 

ní zvolené sluneční brýle 

vhodné pro cyklistiku jsou ta-

ké vynikající – funkční a sluši-

vé!  

outfit číslo 2 – p. prof. 
Stavělík 

Pan profesor ví i na vodě, co 

na sebe. I když je dost teplo, 

zvolil pan profesor tričko s 

krátkým rukávem, což je jistě 

velkým plus – večer nebudou 

žádná spálená ramena. K ně-

mu oblékl  tříčtvrteční kalhoty, 

které jsou z praktického hle-

diska taky výborné – pan pro-

fesor nebude mít mokré no-

havice (tedy pokud se „ne-

cvakne”). Nesmí chybět ani 

nezbytné veslo, které společ-

ně se stylovou obuví dodává 

celému outfitu šmrnc.  

 

outfit číslo 3 – p. prof    
Zelinka 

Český styl! Tohle je opravdu 

móda, která nikdy nevymře, a  

podporuje ji také náš profesor 

biologie. Ke svému hnědému 

tričku a džínám se v tento slu-

nečný den nehodí nic jiného 

než ponožky v sandálech! A za 

to má palec nahoru! 

 

outfit číslo 4 – p. prof. 
Kostrbová a Petržela 

Je teplo a sportovní den je v 

plném proudu. Jak můžeme 

vidět, oba pedagogové jsou 

oblečeni sportovně. Volba je-

jich oblečení spočívá v určité 

míře pohodlnosti. Oblečení 

ale jistě musí také ladit. Pan 

profesor volí tmavězelenou 

barvu, což je dobrá volba a 

jeho postavě dokonale padne, 

boty také zvolil na jedničku. 

Paní profesorka oblékla čer-

venou barvu v kombinaci s 

bílou. To je skvělý výběr, pro-

tože výrazné barvy jsou mo-

derní a opravdu slušivé! K to-

mu dokonale zvolené a barev-

ně sladěné sluneční brýle – 

jen tak dál!  

 

outfit číslo 5 – p.prof. 
Handrlová a Zelinka 

Pedagogický sbor zamířil do 

společnosti. Dáma i pán zvolili 

černou barvu, která je spole-

čensky vhodná a sluší každé-

mu. Partner oblékl modrou 

košili a kravatu. To je samo-

zřejmě dobře, protože ples je 

veselá záležitost. Partnerce to 

taky velice sluší, ale troška 

barev by určitě neuškodila. 

Ovšem nejkrásnějším mód-

ním doplňkem je jejich 

úsměv! 

 

outfit číslo 6 – p. prof   
Zelinka  

Pan profesor nezvolil úplně 

ideální oblečení na koupání, 

ale asi k tomu měl své důvody. 

Protože je teplo a sluníčko 

pálí, mohlo by se do jeho těla 

dostat zbytečně moc škodli-

vého záření jako je UVA a 

UVB, jeho tělo by potom bylo 

silně opáleno, což je obranná 

funkce a nakonec by mohl mít 

pan profesor spálená záda, 

která jsou ke spálení asi nejvíc 

náchylná. Závěr je tedy tako-

vý: oblečení na koupání ne-

zvolil pan profesor úplně nej-

lépe, ale jistě je to lepší než 

spálená záda, takže jeho tričko 

chápeme a dáváme palec na-

horu - zdraví je určitě předněj-

ší než móda. 

 

 Aneta Koudelková
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          Sport 

Gymnázium a sport 

Naše gymnázium, 
jak všichni dobře vědí, nabízí 
mnoho sportovních akcí. 
Vše začíná již začátkem září, 
kdy se koná memoriál Josefa 
Trakače a Dušana Gregora. 
Na atletický ovál se vyžene 
polovina školy a jde se zá-
vodit. Atmosféra připomíná 
mítink Diamantové ligy. No-
vý písek v dálkařském sekto-
ru je poznat. I výškařský sek-
tor byl díky snaze pana škol-
níka před pár lety vylepšen 
železnou konstrukcí.  
          Nejsou zde ale jen po-
zitiva. Ručně měřené časy 
především u kratších běhů 
mohou být zavádějící. Už jen 
jedna desetina vteřiny před-
stavuje, například u běhu na 
šedesát metrů, velký rozdíl. 
Další nevýhodou je absence 
trati dlouhé sto metrů. Jak si 
už ale většina studentů 
všimla, u nás na gymplu je 
všechno o trošku menší... 

Celý podzim je po-
tom protkán spoustou sou-
těží, kdy nominovaní spor-
tovci jezdí reprezentovat 
naši školu. Málokdo možná 
ví, že se účastníme i sportů, 
jako je například stolní tenis, 
přestože k této hře nemáme 
potřebné vybavení. Díky na-
šim tělocvikářům si zkrátka 
co do sportovních aktivit 
nemůžeme stěžovat. 

Nejpopulárnější jsou 
ale turnaje, kterých se 
účastní jednotlivé třídy. Po 
memoriálu Josefa Trakače 
následuje vánoční florbalový 
turnaj. Výborná organizace 
soubojů mezi třídami dává 
turnaji ještě větší náboj. Bo-
juje se do posledního dechu. 
Bohužel nelze naplno ukázat 
své florbalové dovednosti 
kvůli naší hale „Rosničce“, 
která je nejmenší z nejmen-
ších. Výstavba nové haly je 
sice naplánována, ale nikdo 

netuší, zda se do ní ještě 
podívají studenti letošní 
primy. 

Po Vánocích a na ja-
ře se jezdí na soutěže v mí-
čových sportech. Na své si 
tak přijdou basketbalisté a 
volejbalisté. A nesmíme 
opomenout gymnastiku. 
Tento sport není limitován 
naší tělocvičnou. Třeba i to 
může být důvodem, proč 
gymnázium opakovaně do-
sahuje výborných výsledků v 
celostátním kole. Poslední 
sportovní akcí pak bývá fot-
balový turnaj, který probíhá 
vždy v dobré náladě, proto-
že se už všichni těší na 
prázdniny. 

O sportovní akce u 
nás není nouze. Stále je ale 
co zlepšovat. 

Petr Žižlavský 

 

Rozhovor 

Sportovec, němčinář i vinař v jedné osobě – profesor Petr Petržela 

Přinášíme rozhovor s všestranným a proslulým panem profesorem Petrželou. Zajímá vás, jak se 

dostal k učitelství? Co jej dokáže u studentů naštvat? Nebo jaké jsou jeho další koníčky kromě 

sportu a němčiny? Čtěte v exkluzivním rozhovoru. 

Pane profesore, naše třída 

právě vstoupila do 

posledního ročníku studia 

na gymnáziu. Vy jste poznal 

jen její část, kluky 

v tělocviku. Máte na tyto 

hodiny nějaké speciální 

vzpomínky?  

Oktáva je vynikající třída, 

s vynikajícími kusy. Hodně 

komunikují, spolupracují, 

tam já chodím rád. Baví je to, 

mají zájem. Čtveřice Selinger, 

Jančík, Žižlavský, Křivák 

táhne ostatní, je to dobrá 

parta. Selingera momentálně 

považuju za nejlepšího 

sportovce školy. Vycházíme 

spolu dobře, tam já chodím 

rád.  
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Také se blíží Váš poslední 

rok. Můžete nám prozradit, 

jak jste prožil svých 35 let ve 

školství?  

Já budu ještě učit příští rok. 

Tato otázka je předčasná. 

Učil jsem celý život kromě 

pěti let, kdy jsem pracoval 

jako tlumočník v Pegasu, kde 

byl plat podstatně vyšší než 

ve školství. Poté jsem se 

vrátil do školy, protože si 

myslím, že sem patřím.  

Co Vás přimělo stát se 

učitelem? 

Každý potřebuje vzory,  i já 

jsem měl svůj vzor. Byl jím 

tělocvikář pan František 

Novotný – ten už je 

v gymnastickém nebi. Spolu 

jsme založili i tábor Soboňky 

– největší tábor ve střední 

Evropě. Byl tu ještě větší vzor 

pro němčinu, profesor  

Pištěk, který mě učil na SVVŠ. 

Ti dva mě orientovali, proto 

jsem si zvolil toto povolání. 

Studoval jsem v Bratislavě. 

Od roku 2001 učím na 

gymnáziu v Bučovicích. 

Je něco, co Vás u studentů 

dokáže naštvat? 

To je řada věcí, samozřejmě. 

Nejhorší je lenost a 

lhostejnost, to je tragédie. 

Chybovat může každý, to 

odpustím, ale nesnáším 

lenost, lhostejnost, krádeže. 

Naopak když vidím snahu a 

spolupráci, rád podpořím. 

Mám rád, když student 

pracuje systematicky. Líbí se 

mi sebevědomí, ale musí být 

podpořeno znalostmi – to je 

ale málokdy. Na gymnáziu 

máme řadu studentů, na 

které může být škola pyšná.  

Je známo, že Vaším 

koníčkem je gymnastika. Jak 

dlouho se jí věnujete? Ať už 

aktivně či pasivně. 

Od devíti do šestnácti let 

jsem cvičil, od šestnácti let 

jsem trenér, od osmnácti 

rozhodčí, od  šestnácti do 

současnosti také komentátor 

sportovních akcí. Roku 1977 

jsem komentoval mistrovství 

Evropy v Praze, v Ostravě 

světový pohár, pravidelně 

komentuji Grand Prix v Brně, 

mistrovství republiky, 

memoriál Gajdoše. Oddíl 

Bučovice táhnu už 

sedmatřicet let: jeden kluk 

v nároďáku, tři v širším 

kádru. Největší zásluhu má 

Josef Sedlák – je to moje 

pravá ruka.  

Jaký sport kromě 

gymnastiky sledujete?  

Sleduju veškerý sport, 

ježišmarja! Tak vidíte 

vývěsky... Věnuju se 

podrobně historii 

olympijských her, mezi 

sportovci mám dobré známé 

a přátele, např. paní 

Zátopkovou, Růžičkovou, 

Čáslavskou, pana Zátopka, 

řadu špičkových sportovců 

znám osobně, vídám se 

s nimi pravidelně. Sleduju 

každou sportovní událost. 

Například v sobotu jedeme 

s hochy na memoriál Miloše 

Homoly do Šternberka na 

závody gymnastiky. 

Jak trávíte svůj volný čas 

mimo školu a tělocvičnu?  

Hodně čtu, sbírám živá slova, 

zpívám v mužském sboru. 

Folklor je moje vášeň, cítím 

se v kroji dobře. Můj bratr 

vede cimbálovou muziku, 

taneční muziku ve Vracově, 

já si s nimi rád zazpívám. 

Vinařím, mám kousek 

vinohradu, pravidelně košty, 

burčákové slavnosti... 

Jaké víno máte nejraději?  

Víno je dobré a špatné. 

Momentálně má nejlepší 

víno pan Štěpán Maňák z 

Žadovic u Kyjova. Ten má 

vína výborná. Jinak mám 

velice rád zweigel. A z bílých 

ryzlink vlašský.   

 

Děkuji za rozhovor.             

Lucie Ulrichova

Fakta 

Petr Petržela 

- učitel tělocviku a 

němčiny                  

na gymnáziu 

- studoval v Bratislavě 

- od 9 let se věnuje 

gymnastice 

- komentuje sportovní 

akce 

- mezi jeho koníčky 

patří víno, sport, 

folklor 

- osobně se setkal 

např. s Emilem        

Zátopkem  
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Recenze 
 

Posilovna - pastva nejen pro oči, ale i pro svalstvo  
Upozorňujeme čtenáře, že tento článek obsahuje mnoho spoilerů, proto čtěte jen na vlastní  
nebezpečí. 
 
 

    Hvězdně obsazená Posilov-
na, která sklízí úspěchy jak 
mezi profesory, tak mezi stu-
denty, se stává domovem malé 
skupinky studentů třídy oktá-
vy. Mezi hlavní protagonisty 
patří Petr Koudelka, Petr Selin-
ger, Dominik Skála a Petr 
Žižlavský. Ve vedlejší roli vy-
stupují Vojtěch Zourek a 
v týdenním středečním speciá-
lu se výjimečně objevuje i pan 
Martin Kumar. 
     Po ohromujícím obsazení 
nás čeká úžasný příběh. Ten 
začíná přibližně před dvěma 
lety, kdy mladík jménem On-
dřej Santler umírá kvůli nedo-
statku pohybu. Na tento po-
pud se naši čtyři hlavní hrdino-

vé rozhodnou změnit svůj 
život. Na krátký čas se k nim 
přidává společník Vojta. Pozdě-
ji se snaží připojit i Martin, ten 
bohužel po prvotním vstupu 
do posilovny omdlévá.  
     Posilovna naše hrdiny pro-
vází jednotlivými etapami 
jejich života: ztrácejí tam své 
lásky, své svaly, jindy je zase 
nabírají. Zároveň se snaží 

zdokonalit nejen své tělo, ale i 
svou mysl. V cestě jim však 
stojí nevítaní padouši – zejmé-
na to jsou lenost a tíha náčiní. 
Posilovací stroje navíc nejsou 
správně seřízeny a častokrát 
nejsou ani zkontrolovány 
podle platných vyhlášek pro 
Vkp (Vybrané kapitoly 
z posilovny). V neposlední 
řadě je zde profesorka Loka-
jová, která silně dbá na pořá-
dek v posilovně, a když není 
byť jen švihadlo na správné 
poličce, čertí se snad více než 
ďábel.  
     Abychom se ale vrátili ke 
strojům. Každý z našich před-
stavitelů má své oblíbené 
náčiní. Petru Koudelkovi stačí 

ke štěstí švihadlo, Petr 
Selinger si vystačí s jemně 
opracovanou ocelovou 
tyčí využitou jako hrazda. 
Zato Dominik pracně cvičí 
na svém rotopedu. Na 
Petra Žižlavského bohužel 

zbývají už jen činky. Všichni se 
ale navíc dělí o lavici pro 
bench-press. Dále pak sdílejí 
mnoho dalších činek, závaží či 
eliptický trenažer. 
    Jak jsme zmiňovali na začát-
ku, Posilovna přibližně jednou 
za týden hostuje speciálního 
člena, tím je pan Martin Ku-
mar. Sice není stálým účastní-
kem, ale i on si již stačil najít 

své místečko. Tím je tzv. želez-
ný trůn, jenž se nachází přibliž-
ně uprostřed zadní stěny a 
poskytuje obdivuhodný výhled 
na posilovnu.  

      
Konec našeho seriálu dosud 
není napsán. Neustále se pra-
cuje na nových epizodách a 
přibližně každé dva roky se 
obměňuje sestava protagonis-
tů. Někteří přinesou nové 
myšlenky a nápady, jiní se zde 
naučí kreslit svá vypracovaná 
těla a v neposlední řadě se tu 
dost lidí naučí vymlouvat. 
    Závěrem naší recenze na 
seriál Posilovna je třeba dodat, 
že hodnocení od nás dostává 
určitě vyšší než nejmenovaný 
seriál televize N**a. Je to 
možná i tím, že Posilovna má 
krásné zakončení každé epizo-
dy, ve které si všichni protago-
nisté dají svůj vlastní kousek 
koláče. Proto Posilovně dává-
me 99,9%.  

Dominik Skála 

 

 
 

    ,, Posilovna naše hrdiny pro-

vází jednotlivými etapami jejich 

života: ztrácejí tam své lásky, 

své svaly, jindy je zase nabírají.“ 

    ,,Někteří přinesou nové myš-

lenky a nápady, jiní se zde naučí 

kreslit svá vypracovaná těla a 

v neposlední řadě se tu dost lidí 

naučí vymlouvat.“ 



 

 
14 

listopad 

2014 

 
Rozhovor – Kateřina Dvořáková 

Do aktuálního čísla časopisu vám přinášíme rozhovor s profesorkou matematiky Gymnázia Bučovi-

ce Kateřinou Dvořákovou, která si právě užívá svoji mateřskou dovolenou. Dozvíte se něco z jejího 

soukromí, zjistíte, co ji přivedlo ke studiu matematiky a jak vyplňuje svůj volný čas. 

 

 
Jaká jste byla dcera a jaká 
studentka?  
  

Jaká jsem byla a jsem dcera by 

musela říci moje maminka, 

nicméně doufám, že moje dce-

ra nebude, co se týče období 

puberty, po mně. Zpětně to 

není životní období, na které 

vzpomínám nejraději. Jaká 

jsem byla studentka? Na gym-

náziu a vysoké škole lepší než 

na škole základní.   Když jsem 

chodila do školy, učit se mi moc 

nechtělo, byla to povinnost. 

Teď bych se učila ráda,   ale 

zase mám povinnosti jiné. 

 

Proč zrovna matematika? 
  
Matematika mne bavila a baví. 
Je krásná a je součástí mnoha 
vědních disciplin.   
 
Máte nějaký svůj vzor nebo 
motto? 
  
Co se týče učení matematiky, 
nemám vzor, ale „antivzor". 
Tím je moje učitelka matemati-
ky na gymnáziu a já chci být 
jejím pravým opakem.  
 
Čím ráda trávíte svůj volný 
čas? 

 
Teď právě žádný nemám -  a 
nebo si jej neumím zorganizo-
vat. Nicméně ráda jezdím s ro-
dinou na výlety, plavu, lyžuji a 
jezdím na kole. Ráda čtu a piji 
čaj z krásného matematického 
hrnku. Díky své bývalé třídě se 
učím matematiku používat i v 
rukodělných činnostech jako je 
háčkování a pletení.   
 
  
Co vaše první zkušenosti v roli 
třídní profesorky? 
  
Měla jsem štěstí na třídu, díky 
které mám zkušenosti pouze 
pozitivní. Nicméně stále platí, 
že se mám ještě jako třídní co 
učit.  
 
Jaký zážitek se vám s vaší 
bývalou třídou vryl do paměti? 
  
Nemám jeden konkrétní, je jich 
spousta a ke každému ze 
studentů se pojí jiný.  Vzpomí-
nám, jak se mi draly slzy do očí 
při polonéze na školním plese. 
Byla jsem hrdá na svých čtyřia-
dvacet nevlastních dětí... 
 
 
Děkujeme paní profesorce za 
odpovědi. 
    
   
 Regina Kohoutková 

Fakta 

Kateřina Dvořáková 

- na gymnáziu učila ma-

tematiku a deskriptivní 

geometrii 

- momentálně na ma-

teřské dovolené 

- má 3 děti 

- bývalá třídní současné 

oktávy 

- studovala učitelství pro 

SŠ (matematika a bio-

logie) na Masarykově 

univerzitě 

- na vysoké měla nejra-

ději praktika z biologie 

- dokončila i navazující 

doktorské studium 

- mezi její koníčky patří 

zpěv, hra na housle, 

volejbal  
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Napsáno životem

Kantoři Gymnázia Bučovice aneb Jsou to taky jenom lidi

O studentech našeho gymnázia se 
občas říká, že jsou elita národa.  Ale 
zamyslel se někdo nad tím, kdo 
vlastně tuto elitu národa učí? Taková 
podstatná věc a takoví podstatní lidé, 
kteří hrají v životech studentů velmi 
důležitou roli, a nikdo toho o nich 
vlastně moc neví. 
 Útočištěm každého učitele je jeho 
kabinet. Při takových návštěvách se 
člověk mnohdy dozví spousty zajíma-
vých informací, Zvlášť, když je v 
jednom z kabinetů i pan ředitel. „Já 
miluju spaní v ponožkách!“ říká 
profesorka Handrlová. Pan ředitel též 
projeví svůj názor na toto téma: „Já to 
nenávidím.“ „Já vždycky, když usnu, 
tak si je potom skopu!“ přidá se 
profesorka Stránská. 
 O patro níž, též v dámském 
kabinetě, se řeší naprosto jiné věci. 
 Když si jde člověk pro paní profesor-
ku, která náhodou zapomněla, že má 
suplování, zaslechne: „Já mám teď s 
vámi hodinu? My tady s kolegyní 
Vintrovou zrovna probíráme, jak 
vzniknou dvojčata!“ 
 Ovšem ožehavá témata se probí-
rají i na chodbách. Profesor Stavělík 
se tak jednou chlubil studentkou: 
„Ona by chtěla ruštinu i příští rok, je 
sice jediná, ale já se s ní musím 
pochlubit! I když ono by to asi vypa-
dalo blbě, kdyby ke mně chodila do 
kabinetu a tvrdili bychom, že se učíme 
rusky. To by nám pravděpodobně 
nikdo nevěřil.“ Profesorka Lokajová 
hned zareagovala: „No, já bych to 
moc dál nerozváděla!“ „Abych se za 
chvilku nerozváděl já!“ odpověděl 
Stavělík. 
 Když se člověk projde po chodbě v 
době vyučování, z učebny číslo 9 se 
po škole line melodie Bodaj by vás vy 
mládenci, od třídy ke třídě běhá 
mírně zmatená profesorka Stránská, 
neboť hledá, koho vlastně učí. Cestou 
se potkává s kolegyní Kantorovou, 

která si jde vyměnit učebnice, protože 
si zase spletla hodiny. 
 Každé pondělí se konají krátké 
porady ohlášené někdy i požární 
sirénou, což je velmi výhodné, 
protože jestli někdy opravdu požár 
propukne, každý nad tím mávne 
rukou: „Jooo, to je zas porada!“ 
Ovšem co se odehrává, když profesoři 
na poradu spěchají, to ví jen málokdo. 
„Ty mně připomínáš ten seriál!“ 
„Jakej?“ 
„No ten Baywatch. A víš koho mi 
připomínáš?“ 
„Koho?“ 
„No tu Pamelu...“ 
„Jeee, ty mi lichotíš, ale já tam tak 
teda nic moc nemám!“ 
„Ale já jsem to tak nemyslel, ona taky 
tak blbě běhala!“ 
 Na poradě to pan ředitel nemá 
jednoduché. Neustále ho svým 
povídáním někdo přerušuje. Není to 
jenom profesorka Lokajová, ale 
protože sedí hned naproti nejvíc na 
očích, je stále napomínána. A kdyby si 
pan ředitel vybral veškeré poznámko-
vé papíry, u profesorky Vintrové by si 
mohl prohlédnout i kytičky a šnečky. 
 Na účet profesorů nepadají  
kritiky jen ohledně toho, že vyrušují, 
ale také kvůli  stylu oblékání. No a co, 
že paní profesorka Milfortová ve 
svém sladěném žlutém modelu 
vypadá podle pana ředitele jako ebola 
a plášť pana profesora Zelinky je 
roztrhaný, nejspíše politý kyselinou a 
chybí mu většina knoflíků. Důležité je, 
jak kvalitně učí! Někdy až tak kvalitně, 
že když přijdete do hodiny profesorky 
Handrlové, uvidíte člověka, který drží 
u ucha a u úst USB dráty od interak-
tivní tabule a volá: „Houstone, máme 
problém! Nemáme nojbuk, takže 
nemůžeme učit moderně!“ V jiné 
třídě zase profesorce Hrozové lítají při 
průvanu papíry a ona si přidržuje 
kazeťák. Ale tak i to se občas stává! 

 Hlavní je, aby si ti naši milí profe-
soři uměli odpočinout. Třeba vrcholo-
vým sportem. Ovšem nesmí se vám 
stát, že si při florbalu v poločase při 
přemisťování vyvrtnete kotník jako 
profesor Zelinka. On pan profesor 
tedy neodpočívá jen sportem, ale umí 
se perfektně odreagovat i na plesech, 
kde po půlnoci na panácích zelené 
demonstruje fotosyntézu. 
 Další možností odpočinku je 
divadlo. A když si člověk náhodou 
splete řadu, nemusí zdlouhavě 
obcházet všechna sedadla, stačí 
přeskočit a přelézt o řadu níž. Profe-
sorka Kostrbová s tím má své zkuše-
nosti. 
 Myslím si, že na výlety rádi 
vzpomínají jak studenti, tak profesoři. 
V Praze si totiž večer posedí a prohodí 
pár slov bývalí spolužáci Stavělík a 
Lučná: „Honzo, zamícháš mi ten čaj, 
prosím?“ „Ty chceš opravdu moji 
lžičku ve svém šálku?“ zeptá se pan 
profesor medovým hlasem. A třeba 
lyžák s panem profesorem Petrželou 
měl náplň až folklorní, protože jsme 
nemohli vyjet na svah dřív, dokud si 
pan profesor nezazpíval naše krásné 
moravské lidové písně. A taky ty 
tmavě rudé lahve, co měl na pokoji. 
„To tam má pan profesor víno?“ „Ne! 
To je rybízová šťáva!“ uvedla hned na 
pravou míru profesorka Lokajová. 
 Uznávám, že to pedagogové na 
naší škole skutečně jednoduché 
nemají. Baví je to s námi asi stejně 
jako nás s nimi – někdy víc a někdy 
méně. Už teď ale vím, že se mi po nich 
bude v červnu MOC STÝSKAT. 
Díky Vám všem, kteří jste dočetli až 
do konce! 
A doufám, moji milovaní učitelé, že mi 
neuděláte z posledních měsíců na 
tomto ústavu peklo. 

 

Jana Mlčoušková
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 Slovo do pranice   

Osmým rokem na gymnáziu

Líbí se vám způsoby výuky? Jste 
rádi, že jste si zvolili cestu 
gymnáziem? A z jakého důvodu? 
Pojďme rozebrat některé chyby 
nejen naší školy, ale i celého 
školství. 

Začněme například se zápisy z 
hodiny. Neustále posloucháme, že 
jsou to naše poznámky, my se z 
nich budeme učit, na vysoké škole 
už nás nikdo hlídat nebude... Tak 
proč se nám pořád zápisy 
kontrolují, když jsou naše? Proč to 
nekonečné hlídání, jestli si 
zapisujeme, nebo ne? Dále úprava 
a vzhled sešitu. Proč? Píšeme je 
přece pro sebe, my se z nich 
učíme. 

Pokračujme chytrými telefony, 
tablety a jim podobnými 
„mašinkami“. Pokud například 
studenta nějaký předmět nebaví, 
sedne si do poslední lavice a dělá 
si svoji práci na notebooku. 
Nevyrušuje, je v klidu a poslouchá. 
Najednou je přistižen vyučujícím, 
který se prošel po třídě, a 
studentovi je po pětiminutovém 
rozhovoru zabaven notebook. 
Gratuluji! Právě jste, pane 
profesore či paní profesorko, 

ztratili pět minut času, zhoršili 
vztahy s daným studentem             
a podnítili jej k vyrušování, jelikož 
mu byl zabaven notebook. O 
několik minut později je přistižen 
další student s mobilem. Situace 
se opakuje. A na závěr hodiny se 
všichni dozvídáme, že opět 
nestíháme a musíme zrychlit. Kde 
bychom tak mohli najít příčinu? 

Další na řadě jsou naše oblíbené 
písemky. Existují tří verze testů 
podle obtížnosti. První verzí je 
většinou doplňování slov do vět a 
jim podobné. Jde o typ písemky, 
na kterou se nemusíte vůbec učit, 
napíšete ji na výbornou a po 
týdnu vůbec netušíte, z čeho jste 
psali. Takové testy vám zlepší 
průměr, ale vůbec nic vás nenaučí. 
Což může někomu vyhovovat. 
Druhým typem písemky je přímý 
opak. Jde o testy, na které se 
můžete učit třicet hodin denně, 
osm dní v týdnu, ale stejně 
dostanete při nejlepším za tři. A to 
jen s velkou dávkou štěstí. Zlatá 
střední cesta, to je poslední typ 
písemky. Pokud se nepřipravíte, 
dostane za pět, avšak po zvýšené 
snaze se danou látku naučit 

můžete získat známku nejlepší. 
Takové by měly být všechny. 

V posledním bodu bych krátce 
rozebral domácí úkoly. Například v 
pondělí dostaneme na následující 
den (úterý) úkoly v němčině, další 
v angličtině a je samozřejmé, že 
píšeme z nějakého dalšího 
předmětu písemku. Myslím si, že 
jsou tyto úkoly zbytečné. Stejně se 
jedná ve většině případů jen o 
jednoduché doplňovačky. Pilní 
studenti ztrácejí čas, který by 
mohli věnovat učení. A my, méně 
pilní studenti, kterých je určitě 
více, přicházíme o zážitky z 
přestávek a především o možnost 
nasvačit se! 

Určitě by se našly další 
nedostatky, i když jsem to možná 
jen já, kdo má nějaký problém... 
Přes všechna zmíněná negativa 
má však naše škola svoje kouzlo a 
já jsem rád, že mohu být 
studentem zdejšího gymnázia.  

 

Petr Selinger  

 
 

Zase jsme odpojeni od světa  

Na naší škole se už stává jistou 
tradicí, že náš „bezdrátový kamarád” 
nazývaný wifi zase nefunguje nebo je 
dočasně vyřazen z provozu.  

A co za tímhle problémem vlastně 
vězí? Pan profesor Souček by 
odpověděl:„Je to velice zapeklitá 
situace, protože chyba je vždycky na 
stejném místě. Budeme muset 
počkat, až nám sem někoho pošlou, 
teprve poté se dají věci zase do 
pohybu.“ Touhle odpovědí pan 
profesor nepotěší nejen mě, ale také 

ostatní studenty školy. Protože než 
sem někdo schopný přijede, tak už 
na této škole dávno nemusím být. 

Podle některých profesorů je jedině 
dobře, že wifi nefunguje, neboť jak 
by řekl pan profesor Zelinka: „Aspoň 
si pořád nehrajete a dáváte v 
hodinách pozor.” Ale studentům se 
to vůbec nelíbí, neboť když si 
potřebují vyhledat potřebné 
informace k probíranému učivu nebo 
pročíst zajímavé novinky na 
internetu, tak to prostě nejde. Ale 

tohle není tím hlavním důvodem 
nespokojenosti studentů. Nejhorší 
je, že se nemohou podívat na 
sociální síť a zabavit se tak o 
přestávkách (a někdy i v méně 
zábavné hodině). 

Když jsem se zeptal na názor 
jednoho nejmenovaného studenta, 
tak odpověděl:„Je to na h***o, ale 
co se dá dělat, musíme prostě 
vydržet.” Myslím si totéž a doufám, 
že se to brzy rozjede. 

Jakub Křivák
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Jak šel čas  
          Když jsme se před lety 

hlásili na gymnázium, moc jsme 

se nebáli, že bychom se na školu 

nedostali. Hlásilo se nás třicet 

šest (z toho jeden chyběl) a třicet 

nás nakonec  vzali. První 

seznamování proběhlo už na 

přijímačkách, kde jsme 

pokukovali po ostatních, 

abychom věděli, jak možná 

budou vypadat naši budoucí 

spolužáci. Jeden z nich zabodoval 

hned, když si šel pro kód k paní 

profesorce… spadl jí k nohám. 

Jeden nejmenovaný kluk si zase 

vykládal všechny příklady 

z matematiky nahlas, ten 

nakonec skončil na obchodní 

akademii.  

         První den ve škole nás 

přivítala naše třídní profesorka 

Mgr. Soňa Stránská. Zdála se  

nám hodná, milá a učila nás 

dějepis a Žkn. V červnu jsme s ní 

jeli na výlet do Beskyd. Jen jsme 

vstoupili do chatky, prolomila se 

pod námi podlaha. To nám to 

začíná, pomysleli jsme si, ale byli 

jsme rádi, že nemusíme sedět ve 

škole. 

          Jakmile začala sekunda, 

nebylo jiné téma než ,,lyžák‘‘. 

Všichni jsme se těšili, i když 

někteří z nás se i trochu báli. 

Přece jenom někteří spolužáci 

jezdí na lyžích od čtyř let a já 

jsem na nich do lyžařského kurzu 

nestála. Ale doufala jsem, že za 

týden nás instruktoři něco naučí. 

A taky že naučili! První den naše 

třetí družstvo, které sotva vědělo, 

jak vypadají lyže, chodilo z kopce 

do kopce, až se z toho některým 

odkutálela helma do meze. 

Naštěstí helmu přinesla paní, 

které dal hned ochotně pan 

profesor Petržela napít… asi čaje. 

Na lyžařském kurzu také 

nechyběla Markéta, dcera paní 

profesorky Lokajové,  která se 

líbila nejednomu mému 

spolužákovi. A jeden se do ní 

dokonce zamiloval. Večeře 

nebyly nijak extra dobré, ale když 

už jsme nechtěli, Ondra se toho 

nebál a najednou měl před sebou 

asi deset talířů. Když jsme se 

vrátili zpět do školy, vzpomněli 

jsme si, že vlastně naše paní 

třídní nezná naše jména, to 

ovšem trvalo až do kvarty. 

         Na konci kvarty jsme jen 

doufali, že nedostaneme za 

třídního žádného zlého 

profesora. Prý to bude nějaká 

nová, říkalo se po škole. A téměř 

všem se naše nová třídní 

profesorka RNDr. Kateřina 

Dvořáková Phd. líbila. Všechny 

její kroky byly nečekané. Dárky 

k narozeninám, dárky 

k Vánocům, ,,opravky‘‘ 

v matematice, výlety asi o 

 1000 Kč levnější  než doposud, 

vlídné zacházení… nic lepšího 

jsme si nemohli přát.  

         Začala sexta a hlavní 

myšlenkou byly taneční. Když 

jsem první hodinu doběhla do 

sálu pozdě a málem jsem se ještě 

natáhla před zraky všech, byl to 

trapas. Celou první hodinu nám 

náš mistr vykládal, co máme a co 

nemáme dělat. Jako bývalý voják 

měl velkou autoritu, jeho žena už 

méně. Prvním tancem byl blues. 

Ten jsme ještě všichni zvládali, 

ale jakmile jsme měli tancovat 

foxtrot nebo cha-chu, nejeden 

pár šel na špatnou dobu, někdy i 

celou píseň. Ale zvládli jsme to. 

Prodlouženou, zakončenou i ples.  

        A byla tu septima. Začalo to 

semináři a přípravou na maturitu. 

Jak mám vědět, z čeho chci 

maturovat? A co budu 

potřebovat za předměty na 

vysokou? Někteří jsme vybírali 

podle obtížnosti předmětů, jiní už 

tušili, čím chtějí v životě být, a 

výběr byl jasný. Další vybrali 

seminář instinktivně, ale po roce 

zjistili, že je to těžký předmět a 

určitě z toho maturovat 

nebudou. A pak nastal zlom! 

Jednou takhle přišla paní 

profesorka třídní do matematiky 

a řekla, že nám musí něco 

oznámit. Je těhotná. Všem se 

nám zatajil dech. To přece nejde! 

Kdo nás bude mít z matematiky? 

Náhle jsme si uvědomili, kdo je 

naší hrozbou. To snad ne… A další 

bomba. ,,Přemýšlela jsem, kdo by 

mohl být vaší třídní…‘‘ Všichni v 

lavicích usilovně přemýšlíme, kdo 

z profesorů je volný. Ne, jenom 

to ne... ,,Vybírala jsem někoho 

stejného charakteru, jako jsem 

já…‘‘ Oddechli jsme si.  ,,...a bude 

to paní profesorka Lučná.‘‘ Uf! To 

nám spadl kámen ze srdce. Nic 

lepšího z nabízených profesorů, 

kteří nemají svou třídu, nás 

potkat nemohlo.  

          A nyní jsme v oktávě. Jsme 

nejstarší a nejzkušenější ze všech 

studentů na gymnáziu. Osm let 

společných zážitků  máme téměř 

za sebou a zanedlouho nás čeká 

finále. Maturita. Tak snad ji 

všichni zvládneme, alespoň za 

16... 

 

Dana Mikesková 
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Jak šel čas  
1. září 2014, den s 

velkým D. Pro nás, studenty 
oktávy a 4.A, je to začátek 
posledního roku na Gymnáziu v 
Bučovicích. Naštěstí, jako všichni 
studenti maturitního ročníku, 
jedeme hned zítra na třídenní 
výlet do našeho hlavního města 
Prahy. Takže první týden máme 
takový odpočinkový. No 
odpočinkový, v Praze jsme 
nachodili kilometrů, až nás z 
toho bolely nohy i celá těla. Teď 
už je ale náš největší společný 
výlet  za námi.  

A teď k minulosti. 
Strávili jsme spolu jako třída 
ohromné množství času. Ať už ve 
škole, na výletech nebo mimo 
školu.  

S naší první třídní, paní 
profesorkou Soňou Stránskou, 
jsme absolvovali mnoho výletů a 

exkurzí. Naším  prvním velkým 
výletem byl lyžařský kurz v 
Karlově. Většina z nás stála na 
lyžích vůbec poprvé, i když jsou 
mezi námi i tací, kteří lyže i 
snowboardy ovládají velmi 
dobře.  

Dalším velkým výletem 
byl sportovní kurz v Březové. 
Tam jsme si vyzkoušeli jízdu na 
kajaku, lezení po horolezecké 
stěně, paintball, airsoft a další 
skvělé aktivity. A následovala 
spousta dalších menších výletů.  
V kvintě jsme dostali novou paní 
profesorku třídní, a to Kateřinu 
Dvořákovou. A následoval další 
lyžařský kurz. Na ten jsme se 
opravdu moc těšili, protože první 
lyžák byl zatím nejlepší výlet. Jeli 
jsme společně s třídou 1.A. Na 
svazích jsme už jezdili jako velcí 
páni lyžaři a lyžařky. Ale někteří si 

s sebou vzali snowboard, ti 
padali první dva dny hlava 
nehlava... Všichni  jsme nakonec 
přežili ve zdraví a shodli se, že 
druhý lyžák byl stejně výborný 
jako ten první.  

V septimě jsme jeli na 
sportovní kurz, na kterém jsem 
nebyl. Po tom, co mi pak říkali 
spolužáci, hořce lituji toho, že 
jsem tam nejel. (Tímto radím 
studentům nižších ročníků, aby 
neudělali stejnou chybu jako já!) 

Pak následují velké 
prázdniny a maturitní ročník s 
další novou třídní, paní 
profesorkou Martou Lučnou. 
Čeká nás mnoho práce a učení. 
Takže dost psaní a jde se učit! 
 
Martin Kumar 

 

Můj poslední rok 
 

Připadá mi to 
jako včera, když jsem 
poprvé přišla do školy 
jako primánka. A teď už 
jsem v oktávě! Tolik 
učení a maturita na 
krku... Co mě všechno čeká v 
posledním roce na gymnáziu? 
Podám si přihlášku na vysokou 
školu, zajdu na přijímací zkoušky 
a nakonec gymnázium úspěšně 
zakončím maturitní zkouškou. 
Tedy doufám, že úspěšně. Můj 
plán chce hodně síly a tvrdé 
dřiny, což je pro tak neskutečně 
líného člověka, jako jsem já, 
dost obtížné. Ale já to zvládnu, 
my všichni.  
  Se svou třídou mám za 
těch sedm let spoustu hezkých 
vzpomínek,  a to je ještě jeden 
rok  před námi. Zažili jsme 
spoustu legrace. Dva sportovní 
kurzy - v lanovém centru, na 
kolech i na vodě. Dva lyžařské 
kurzy – jezdili jsme na lyžích, 

snowboardech a někteří svah 
sjížděli převážně po zadku. 
Na konci každého školního roku 
jsme se vydali na školní výlet. 
Navštívili jsme zajímavá místa, 
jako je například Babylon v 
Liberci, laser game a zoo v Brně 
nebo naše hlavní město Praha. 
Skoro jsme vypustili duši, když 
nás naši profesoři tahali po 
kopcovité Pálavě, ochutnali 
jsme štramberské uši, zajezdili 
si na motokárách v Beskydech. 
Někteří z nás dlouhých dvanáct 
hodin cestovali autobusem do 
Paříže, města snů, lásky a módy.  

  Občas přemýšlím i nad 
tím, zda mě škola vůbec baví. 
Chodím do ní ráda, nebo jen 
z povinnosti? Každé odpoledne 
nabité učením a nekonečnými 

domácími  úkoly, kterých 
je opravdu čím dál víc... 
Ale protože je to můj 
poslední rok se třídou, tak 
se do školy i těším. 
Myslím si, že za nás 

všechny mohu říct, že jsme 
dobrý kolektiv.  
             Máme před sebou 
stužkování – pasování do řádu 
maturantů v aule přede všemi 
rodiči, babičkami a tetičkami, 
zajišťování třídních triček, focení 
maturitního tabla, na které se 
opravdu těším, a hlavně 
poslední zvonění, kde se 
pokusíme pobavit celou školu. A 
i když se třeba všichni na všem 
neshodneme, určitě si  
závěrečné  „povinnosti“ 
společně užijeme. 
 
 
Michaela Baráková 
 
 

,,Každé odpoledne nabité učením a ne-

konečnými domácími  úkoly, kterých je 

opravdu čím dál víc...“ 
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Naše dny jsou sečteny 
 

Listopad 
5.11. - vila Tugendhat 

6.11. - Gaudeamus Brno 
17.11. - státní svátek 
28.11. – stužkování 

 

Prosinec 
3.12. - anglické divadelní představení 

19.12. - Vánoční koncert 
od 22.12. - vánoční prázdniny 

 

Leden 
23.1. - školní ples 

29.1. - pololetní vysvědčení 
30.1. - pololetní prázdniny 

 

Únor 
od 23.2. - jarní prázdniny 

 

Březen 
Samá škola :-( 

 

Duben 
2.-3.4. - velikonoční prázdniny 

30.4. - poslední zvonění 
 

Květen 
ústní a písemné maturity 

předávání maturitních vysvědčení 
maturitní večírek 
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Speciální vydání připravili studenti třídy oktávy. 

 
Zvláštní poděkování patří paní profesorce Lučné, která přišla s nápadem na vydání tohoto speciálu. 
 
Děkujeme také profesorce Dvořákové a profesoru Petrželovi za ochotu poskytnout rozhovor. 
 
 
Pozvánka na stužkování: Aneta Poloučková 
Sečtení našich dní: Lenka Punčochářová  
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Navštivte také internetové stránky časopisu www.gymdoc.wz.cz, kde naleznete 

archiv příspěvků, články v časopise neotištěné, diskuzi…  

Budeme rádi, když se s námi podělíte o své dojmy a připomínky. 

http://www.gymdoc.wz.cz/

