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Úvodník
„Zas jeden je den ten tam“, zaznívá z úst studentů na chmelové brigádě v kultovním
českém muzikálu Starci na chmelu. „Zas jeden je rok ten tam“, píšu na těchto řádcích v
posledním letošním čísle našeho školního časopisu. Je to tady, balíme a těšíme se na dva měsíce
letních prázdnin.
Končí chvíle napětí před závěrečným hodnocením, končí nervy drásající boj o lepší známky.
Pro někoho to byl rok první, pro jiného poslední, rok úspěšný i méně úspěšný, rok, ve kterém se
splnily, ale i nesplnily cíle, sny a přání. Proběhly soutěže, projekty, semináře, výlety motýlí i
třídní, jazykové i projektové.
Následující stránky jsou průřezem událostí posledního čtvrtletí, ale najdete zde i příspěvek
studenta, který maturoval na naší škole před pěti lety nebo naopak primánů, kteří hodnotí první
rok na naší alma mater.
Přeji vám všem krásné prázdniny bez úrazů na těle i na duši. Přeji vám všem, abyste si
odpočinuli, zažili mnoho pěkných chvil, poznali nové přátele a ty staré neztratili. Prožijte je
intenzivně a tak, abyste se na jejich konci aspoň trochu těšili zpět do lavic.
Poděkování patří redakční radě i vám všem, kteří jste většinou bez reptání přidali ruku k dílu
tak, aby náš časopis vyšel.
V tuto chvíli mi zbývá již jen popřát všem hezké chvíle při čtení.
Hana Potměšilová, koordinátorka SPGH
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Soutěže,
projekty
Úspěchy v literární soutěži „Skrytá paměť Moravy“
Literární soutěž „Skrytá paměť Moravy“ letos proběhla již pošesté. V pátek 15. 6. se uskutečnilo slavnostní
vyhlášení soutěže již tradičně před památníkem Velké Moravy v Mikulčicích na Hodonínsku. A naše studentky
byly v této soutěži velmi úspěšné.

Soutěž vyhlašovaná mj. Radou Jm kraje a
Památníkem Moravského písemnictví v Rajhradě patří
mezi ty literární soutěže, které zaujmou zajímavým
tématem i hodnotnými cenami. Úroveň soutěže je
garantována porotou složenou z odborníků i účastí
představitelů kulturního a politického života. Téma
letošního ročníku znělo „Továrna Evropa. Vyrobeno
na Moravě.“ Jistě nelehké téma – přesto si mladí
tvůrci našli k tomuto zadání cestu a byly to právě
studentky našeho gymnázia, které si vedly nadmíru
úspěšně.
V každé kategorii I. (12 -15 let) a druhé (16 až 19)
je porotou vybráno pět nejlepších mladých autorů. Ti
se pak během slavnostního vyhlašování dozvědí, zda
svou nominaci proměnili v některé z prvních míst.
Přesto, že se studenti našeho gymnázia soutěže účastní od jejího vzniku a získali již některá ocenění, letos bylo
zastoupení našich gymnasistů opravdu
letos bylo zastoupení našich gymnasistů opravdu výjimečně úspěšné – nominováno bylo pět autorek – za první
kategorii Kateřina Baslerová a Kateřina Hurdálková. Za druhou kategorii Karolína Hurdálková, Eva
Halačková a Iveta Jakubčíková – jednalo se teda o polovinu všech možných nominací.
Právě během slavnostního a působivého ceremoniálu, kdy byly nominované studentky usazeny na čestné místo,
měly být vyhlášeny výsledky. Je nutno vyjádřit pochvalu organizátorům za péči, jakou věnují závěrečné slavnosti.
Na čelném místě je umístěno slavnostní „tablo“ s fotografiemi všech nominovaných autorů, průběhem odpoledne
provází moderátorka, nechybí hudební doprovod, hodnocení porotců, zdravice zástupců Jm kraje a závěrečný raut.
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Patřičnou úroveň celé akci dodali právě zástupci
pořadatelů a vyhlašovatelů soutěže – jmenujme
náměstka hejtmana Jm kraje V. Božka a P. Balíka,
člena Rady Jihomoravského kraje, zodpovědného
za oblast kultury a další. Kulturní instituce
zastupovali ředitelé Památníku v Rajhradě a Muzea
Hodonínska.
Kromě výše zmíněných osobností veřejného
života je nutno zmínit i odbornou porotu v čele s dr.
Radkem Malým ( UP Olomouc) básníkem,
překladatelem, držitelem ceny Magnezia litera.
Dále byli členy poroty např. spisovatel Jan Němec,
redaktor časopisu Host a spisovatelka V. Linhartová
z MU Brno, dr. J. Drlík, ředitel Moravského
památníku písemnictví a další. Pro autory bylo velmi
přínosné, že každá nominovaná práce byla odborně
rozebrána a moderátorka přečetla komentář poroty
ke každému dílu. Bylo tedy zajímavé slyšet, jak se
daného tématu soutěžící zhostili. A následné – jak se umístily naše nominované studentky.
Eva Baslerová (čestné uznání) byla oceněna za jímavý příběh o tragickém osudu mladého chlapce, který se
protnul s příběhem slavného Moravana G. Mendela. Fiktivní příběh odpovídá na otázku o původu řeholního
jména Gregor. Kateřina Hurdálková (3. místo v I. kategorii) zasadila svůj příběh do současné jihomoravské
vesnice a na příkladu střetu žen dvou generací vyjádřila myšlenku o důležitosti místa, které se stává naším
domovem. Podařilo se jí nepateticky oslavit jižní Moravu. Eva Halačková (3.místo ve II. kategorii) si vybrala
jako klíčový motiv své povídky slavnou Věstonickou venuši. Porota ocenila osobitost jejího vhledu do psychiky
pravěkého lovce. Karolína Hurdálkové (čestné uznání) využila typicky moravského atributu slivovice.
Nápad, kdy se v supermarketu v noci spolu baví různé „nápoje“ a je vylíčen „život slivovice“ od semínka švestky
až po konečný produkt, byl originální a vtipný. Tak jak zaznívala jména vítězů a za nimi příslušná škola, bylo
jasné, že naše gymnázium je jediné, kterému se podařilo získat více ocenění. Bylo slyšet komentáře o líhni talentů,
nadaných hustopečských autorech atd.
Úspěšné tažení našich studentek bylo korunováno vyhlašováním 1. místa II. kategorie, kdy zaznělo jméno
studentky septimy Ivety Jakubčíkové. Její povídka Poptávka byla oceněna za originální nápad, jakým ztvárnila
zadané téma a minimalisticky deziluzivní styl líčící osud hlavního hrdiny.
Příběh líčící bez falešného sentimentu odvrácenou
stranu úspěchů a výhod evropského sjednocení na
osudu Jihomoravana, který po dlouhých letech opouští svůj podnik, protože se stal nepotřebným a cítí se jen jako
jedna z „mnoha součástek“, jako „nepotřebná špona“ zanechal v účastnících hluboký dojem a opravdu
zarezonoval na téma navýsost aktuální. Iveta totiž mohla v rámci konečného autorského čtení svou povídku
přečíst. I další ocenení četli ukázky svých prací. Bylo působivé slyšet mladé nadané autory a spojit si tak příslušné
dílo (které je porotou posuzováno anonymně) s příslušným autorem, jak zdůraznil vedoucí poroty R. Malý.
Na závěr poblahopřejme všem nominovaným studentkám k úspěchu na závěr dodejme, že můžeme jen
doufat, že ve své literární tvořivosti nepoleví.
Anna Růžková
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Řekni to světu (v řečnické soutěži)

Celkem 5 000 mladých řečníků, žáků různých stupňů škol, se střetlo v regionálních kolech soutěže Mladý
Démosthenes po celé republice. I naše gymnázium mělo letos poprvé v této soutěži svoje zástupce v Brně
(regionální kolo) a v nejvyšším kole soutěže.
Vítězka regionálního kola Anna Urbánková, žákyně kvarty, se stala jednou z možných vítězek krajského kola.
Nakonec se probojovala až do národního kola, které se konalo 17. 5. 2012 v Praze Emauzích.
Zatímco v brněnském regionálním kole
vystupovali žáci a studenti „na živo“, krajské
kolo
probíhalo virtuální formou. To znamená, že
všichni vítězové měli pořídit audiovizuální
nahrávku svého projevu a ta pak byla
posuzována odbornou porotou. Zde nám
pomohla místní TV a naši studenti - vítězové
regionálních kol ve svých kategoriích - měli
možnost vyzkoušet si, jaké to je stát před
kamerou. Naše škola tak měla naději na
postoupení dvou studentů – Aničky
Urbánkové a Jiřího Groha.
Je velkým úspěchem, že Anna Urbánková se
stala ve své kategorii absolutní vítězkou, její
nahrávka na porotu udělala dojem. Tím spíš,
že za sebou nechala mnoho velmi dobrých
řečníků z Brna a celého Jihomoravského
kraje. Kultivovaný projev a neotřelé téma jistě přispěly k
této nominaci.
Součástí ocenění pro úspěšnou studentku byla možnost
zúčastnit se mediálního soustředění v Želivce u Jihlavy, kde
se nadějné řečnici, stejně jako ostatním účastníkům, dostalo
odborných rad ze strany zkušených moderátorů a odborníků
na jazyk český.
Zkušenost s veřejným řečnickým vystoupením získal kromě
Anny Urbánkové i již zmíněný
Jiří Groh ze septimy, který předvedl na okresním kole
rovněž působivý výkon a byl patřičně oceněn. Oba soutěžící
vložili do své přípravy mimořádné úsilí, píli a mnoho času.
Za to jim patří uznání a poděkování za reprezentaci školy.
Anna Růžková
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Řečnické umění
Nikdy by mě nenapadlo, že se zúčastním takové soutěže, jako je Mladý Demosthenes. Jsem totiž člověk, který je
obvykle dost nervózní, jakmile má promluvit k většímu počtu (známých či neznámých) lidí. O MD bych se vůbec
nezajímala, kdyby se o ní nedozvěděla naše paní učitelka Růžková a nerozhodla se, že musíme vylepšit své
vyjadřovací schopnosti. Bohužel měla pravdu – úroveň veřejného vystupování spousty lidí klesá – řečnictví
(rétorika) je podle mě totiž doopravdy umění.
Když jsme dostali zadání úkolu (= připravit si dvě minuty dlouhý text a naučit se jej zpaměti), dost mě to
vyděsilo. Asi patnáctkrát jsem změnila téma, o kterém budu mluvit, než jsem se rozhodla pro něco, co je mi
poměrně dost blízké – pro křesťanství. Často se totiž setkávám s různými předsudky ohledně mé osoby kvůli víře.
Nejsem si jistá, jestli všechny mé spolužáky můj výstup zaujal, ale když jsme hlasovali, byla jsem vybrána
do dalšího – regionálního kola (jeli se mnou ještě Lenka Karpíšková a Jiří Groh). Myslím, že tohle byl ten
rozhodující okamžik, který mě ovlivnil. Kdyby se totiž tehdy u nás ve třídě hlasovalo jinak, vůbec bych takový
úspěch nezažila.
Regionální kolo se konalo v březnu v Brně, soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. Konkurence nebyla tak
velká, jak jsem očekávala, ale stejně mě překvapilo, že jsem se dostala dál. Do krajského kola jsme měli posílat
video, tak ho s námi (postoupil i Jirka Groh) natočila HTV. Brala jsem to jako zajímavou zkušenost, ale bylo pro
mě nemyslitelné, že bych mohla postoupit do celostátního kola.
Už si nepamatuju, jak mi byla ta šokující novina sdělena, ale vybavuju si, že jsem byla víc než dost
překvapená. Řečnictví není zrovna talent, který by se u mě projevoval v takové míře, že bych mohla soupeřit se
svými vrstevníky. Ale když už se naskytla příležitost, tak jsem se rozhodla, že ji zkusím využít.
Finalisté celostátního kola měli možnost zúčastnit se třídenního mediálního soustředění na Želivu. Já jsem
tam byla jen necelé dva dny kvůli jiným aktivitám, ale i tak jsem si přivezla bohaté zkušenosti a zážitky. Z lektorů
jmenuji např. organizátorku soutěže a televizní hlasatelku Janu Adámkovou, herce Jaroslava Sypala, kantory z
Katedry čj a literatury PedF UP v Olomouci. Nedokážu popsat bohatý program a přátelskou atmosféru, zmíním
jen, že za dva dny jsem si stačila vyzkoušet desítky intonačních i artikulačních cvičení, jazykolamů, napodobení
televizního vysílání, vystavení stresovým situacím a poznala jsem spoustu milých lidí. Konkurence se s
regionálním kolem vůbec nedá srovnat. Musím podotknout, že někteří lidé se do celostátního kola nedostali
poprvé a jejich vyjadřovací schopnosti naprosto odporovaly jejich věku.
Celostátní kolo proběhlo v květnu. Konalo se v Praze v klášteře Emauzy. Soutěžících bylo téměř 50.
Někteří byli nervózní méně, jiní více, ale i porota uznala, že výkony byly velice vyrovnané. Myslím, že vyhráli
opravdu ti nejlepší.
Více informací naleznete na oficiálních stránkách soutěže: www.mladydemosthenes.cz. Školní kola se
obvykle rozjíždí na začátku prosince. Pokud by se u vás objevil zájem o umění rétoriky, nebojte se. Zjistila jsem,
že mluvit není tak těžké, jak se zdá.
Anna Urbánková, 4.C
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Fyzikální a matematická olympiáda
4 hodiny nepřetržitého přemýšlen, zvuky tužky píšící na papír a všudypřítomná tréma, ale také připomenutí a
použití toho, co děláme v hodinách. To všechno je fyzikální i matematická olympiáda.

Po vypracování školního kola jsme dostali příležitost se zúčastnit krajského kola Fyzikální olympiády. 4. května
jsme se tedy vydali do Brna do areálu VUT ve složení: Jakub Fridrich za skupinu C, já, Kateřina Radová, za
skupinu D a z pedagogů s námi jel p. učitel Tupý. Abych řekla pravdu, podmínky byly náročné. Jak je známo, měli
jsme 4 příklady na 4 hodiny, ale pokud byste v aule VUT vydrželi déle, pravděpodobně byste umrzli. Na druhou
stranu bylo velmi zajímavé se do těchto prostor podívat. Získala jsem 13 bodů, tedy mi chyběly 2 body k tomu,
abych byla úspěšný řešitel. Po absolvování jsem také získala možnost jet na týden do Jedovnic na matematickofyzikální soustředění, které mi může dát určitou průpravu pro další ročníky.
17. dubna jsme se ve stejném složení, pro změnu s p. učitelem Šebestou vydali směr Gymnázium Kapitána Jaroše
na matematickou olympiádu. Organizace probíhala velmi podobně a také jsme měli 4 příklady na 4 hodiny, jen má
kategorie byla C a Jakubova B. Dalším rozdílem od fyzikální olympiády je zákaz používání kalkulaček a tabulek.
Umístili jsme se na 25. a 26. místě v kraji a získali další cenné zkušenosti.
Obě soutěže byly náročné, ale myslím, že mi hodně daly v oblasti nejen fyziky a matematiky, ale obecně
logického myšlení. Každému, koho alespoň trochu některý z těchto předmětů baví, bych doporučila si něco
takového vyzkoušet, i když nemusí aspirovat zrovna na vítězství, důležité je zúčastnit se.
Kateřina Radová, 5.C

Projekt Lego bilancoval
Ve středu 30. května 2012 se ve Velkých Bílovicích konal závěrečný seminář projektu Lego, který na našem
gymnáziu a tamější základní škole doposud probíhal. Zúčastnili se ho nejen naši a bílovičtí učitelé, ale i učitelé z
okolních škol, kteří plánují základy robotiky a práci s legem zařadit do výuky.
Součástí semináře byla také pro veřejnost otevřená „výstavka“ našich prací. V přízemí bílovické školy jsme měli
připravená stanoviště, kde jsme naše robotky lidem představovali.
Jelikož jsme se chvílemi trochu nudili, připravili jsme si menší žertík. Naprogramovali jsme našeho robotického
chřestýše tak, aby na každého, kdo projde kolem, „vystartoval“. Pár lidí se nám podařilo vylekat, čímž jsme
samozřejmě upoutali pozornost na naše stanoviště, a tak jsme mohli předvést i našeho druhého robota, který zase
řezal papír. Následně jsme se snažili popsat, na jakém principu oba roboti pracují. Ačkoliv naše programy byly
vcelku jednoduché, lidé byli nadšeni.
Docela mi je líto, že projekt u nás na škole končí. Díky němu nejen mě robotika zaujala. Navíc jsme si užili
spoustu legrace při exkurzích s Bílovčáky. A stejně tak jsou nezapomenutelné i hodiny s paní učitelkou Jiráskovou.
:)
Petra Kratochvílová, 4.C
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Koumes je název soutěže Pohár vědy 2012 a letos se pořádal podruhé. Zúčastňují se jí třídy nebo skupiny z mnoha
škol v ČR. Každá třída nebo skupina má za úkol udělat prezentaci přes počítač a vypracovat badatelský deník do
daného data. Do deníku a prezentace se zpracovávají informace, které jsme na daná témata a úkoly zjistili, popř.
vyrobili. Úkoly byly rozděleny na tři skupiny – Kreativita, Teorie a výzkum a Praxe a projekt.
Každý měsíc byly jiné úkoly, např. vymyslet logo, vlajku či tričko pro náš tým…. Nebo informace o
infračerveném záření, slunečním záření aj. Zajímavý úkol bylo vyrobit auta na gumičkový, popř. pružinový pohon,
změřit rychlost barev ve vodě atd.
My ve třídě jsme nepracovali jako skupinka pár dětí, ale celá třída jako kolektiv. Poslali jsme prezentaci i deník a
postoupili jsme do finále. Jedeme do Litomyšle od 21.-23.9 2012 kde proběhne celkové hodnocení a vyhlášení
výsledků.
Julie Moškvanová, 1.C

Projekt Školní dvůr
Uběhl rok od našeho pětidenního výletu v rámci
projektu Prázdninové školy Lipnice a nám došlo, že
bychom konečně měli přidat ve snažení a své
miniprojekty dokončit. V celé třídě se řešily
projekty tři. Jeden byl splněn už v loňském roce –
Dětská hřiště, druhý s názvem Mandloňové sady
začal slibně, ale město Hustopeče bylo rychlejší,
takže jsme spolupráci pouze začali. Jediný projekt,
který se týkal pouze naší školy, byl ten náš s cílem
zlepšit vzhled školního dvora. Jednoho dne jsme si
tedy sedli a navrhli, co vše by se mohlo změnit nebo
vylepšit. Dali jsme dohromady anketu, ve které nám
odpověděli téměř všichni studenti školy a po sečtení
jednotlivých hlasů a návrhů to šlo prakticky samo.
Poprosili jsme pana školníka o zprovoznění fontány.
Poté jsme vytvořili menší skupinky a začali s
úpravami. Jeden den jsme ve svém volnu oškrabali a
očistili železnou konstrukci pod učebnou fyziky a
hned následující den ji natřeli v trojbarevné
kombinaci, aby se dvůr trochu oživil a zveselil. Zbylé
konstrukce budou rovněž natřeny. Dále pracujeme na
návrhu přístřešku na kola. V září se pokusíme i o
zkrášlení zdi sousedního domu, u které bychom rádi
viděli popínavé rostliny, které snad nepěknou zeď
alespoň zčásti zakryjí a také dokončit celkové pokrytí
travnatých ploch mulčovací kůrou. Projekt byl
dotován i finančně, takže dosavadní úpravy jsme z
něho pokryli.
Nejhorší na všem bylo začít, ale za podpory a pomoci
garanta celého projektu paní Potměšilové už to snad
dotáhneme do zdárného konce. Doufám, že se vám
školní dvůr ve finále bude líbit.
Barbora Fraňková, 5.C
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Soutěže, projekty
Projekt Comenius 2010 – 2012 „ Landscapes of
Europe“
Ve dnech 5.5. – 10.5. 2012 se v italské Molfettě konalo závěrečné setkání studentů a učitelů ze 7 evropských
partnerských škol, které spolupracovaly dva roky na projektu Comenius.
Celé setkání provázela italská mentalita plná pohody, zpěvu, tance, přátelství, krásného počasí a dobrého jídla.
Molfetta (asi 63 tis. obyvatel) se nachází na pobřeží Jaderského moře. Dominantou města je basilika Duomo San
Corrado z 12.- 13.stol. Byli jsme ubytováni v rodinách svých již známých italských kamarádů ze setkání v
Hustopečích, kteří nás vřele přivítali a dobrá nálada vydržela po celý pobyt. Starali se o mě jako o vlastního syna.
Vůbec nálada a chování všech Italů bylo velmi milé a přátelské. V pondělí nás přivítal ředitel školy pan Sabino v
aule Technické školy geometrie a turismu Salvemini, která byla vyzdobena a připravena na prezentaci závěrečného
společného výstupu projektu – turistického průvodce krajinami Evropy. Italská škola zpracovala dokumenty
výborně a výsledek – turistický průvodce v tištěné formě i v pdf na DVD se velmi líbí. Studenti jednotlivých škol
vyjádřili své myšlenky o přínosu projektu a především mluvili o nových přátelstvích a poznání rozdílných kultur.
Po prohlídce prostor školy, jejíž odborné pracovny jsou vybaveny moderní technikou ( která chybí na naší škole),
počet studentů téměř 1500 a několik projektů EU, nás velmi překvapilo. Při odpolední návštěvě Bari jsme viděli
ruční domácí výrobu přímo na ulici. Program dalších dnů byl velmi pestrý a věnovaný poznání oblasti Apulie. V
úterý jsme navštívili krasové jeskyně Castellana a po vydatném obědě na vesnické farmě, kde se opět podávalo
několik typických chodů výborné italské kuchyně. Odpolední prohlídka městečka Alberobello ( památka
UNESCO) s původní architekturou, bílé domy s kuželovitou střechou s taškami ze šedé žuly, nás nadchla. Ve
středu dopoledne jsme navštívili s místní průvodkyní hrad Castel del Monte, který je zajímavý svými hradbami a
po prohlídce jsme už spěchali na oběd do rybí restaurace v přístavu Trani. Odpoledne jsme si prohlédli románskou
katedrálu v Trani, která patří mezi největší v Itálii, stojí na velkém náměstí přímo u moře, má dvě krypty a vyniká
bronzovým portálem.
Navečer jsme se vrátili do Molfetty, kde jsme si prošli úzké uličky historického středu města, prohlédli si basiliku
Duomo a kolem moře se vrátili na náměstí Pizza Municipio, kde se už připravovala folklórní skupina I Calanti na
závěrečný koncert, který pořádala naše partnerská škola. Kolem deváté hodiny se náměstí zaplnilo nejen studenty,
ale i rodiči, přáteli a turisty. Za doprovodu skupiny se tancovalo dvě hodiny. Nálada byla úžasná a do tance se
zapojili všichni. Bylo to nádherné ukončení našeho projektu, ale ještě nás čekala slavnostní půlnoční večeře v
typické rybářské restauraci, kde se opět zpívalo a tancovalo do ranních hodin.
Ze setkání v Itálii jsem velmi nadšený a plný emocí. Určitě se do této oblasti rád vrátím, už jsem domluvený se
svými rodiči a rodiči svého italského kamaráda, že v létě 2013 letím do Itálie znovu! Díky projektu Comenius a
koordinátorce RNDr. Čeperové jsem poznal hodně nových přátel a kulturu krajin, kde žijí.
Patrik Bognár, 1.A
Dva roky projektu Comenius „Landscapes of Europe“ utekly jako voda a 5. června jsme celý projekt slavnostně
ukončili veřejnou prezentací a výstavou v prostorách naší školy. U vzpomínek na Rumunsko, Bulharsko, Turecko,
Portugalsko, Itálii a Polsko se návštěvníci mohli také zaposlouchat do vlastních skladeb klavíristy Petra Kučery,
studenta kvinty. Ve svých prezentacích a videích jsme návštěvníkům z řad studentů a rodičů představili jednotlivá
setkání partnerských škol. Video studenta 2.A Vojty Mašína „Turecko“ dokonce zvítězilo na Festivalu využití
multimediální tvorby studentů ve výuce v Ostravě. Po prohlídce vystavených materiálů (brožurek, fotografií,
průvodce, knih, upomínkových předmětů ) si návštěvníci pochutnali na výborném jahodovém dortu a občerstvení.
Projekt získal dotaci 17 tisíc Eur, 24 plánovaných mobilit jsme překročili a vycestovalo o 9 studentů více, kteří
reprezentovali školu na pěti setkáních. Největší setkání partnerských škol se uskutečnilo v Hustopečích, přijelo 33
studentů a 14 učitelů. V rámci projektu byla podepsána smlouva o partnerství měst Miedzna a Hustopeče.
Společně jsme připravili materiály, které propagují školu a především město Hustopeče a jižní Moravu v EU.
Tento projekt nám umožnil poznat nové lidi a krajiny a poznat na vlastní kůži jejich kulturu. Vznikla nová
přátelství a vše se odráží i v kladných hodnoceních studentů všech partnerských škol.
Děkujeme škole a koordinátorce projektu RNDr. Jarmile Čeperové, že nám umožnila se takto dále rozvíjet a teď
už je jen na nás, jak toho v životě využijeme.
Katka Radová, 5.C
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Exkurze do Slavkova
Koncem školního roku se „urodilo“ exkurzí a výletů, uskutečnil se rovněž jazykově-poznávací zájezd do Německa.
Následující řádky budiž příjemným připomenutím všem zúčastněným i příjemným počtením pro ostatní čtenáře.
Otiskujeme dva pohledy na jazykový pobyt v Německu. Oslovili jsme dva zdroje, oba svůj úkol vzali vážně a
nezávisle na sobě popsali své zážitky.
Dne 24. 4. 2012 jsme jeli na exkurzi do Slavkova, jelikož jsme letos brali
Napoleona Bonaparte a jeho slavné bitvy. Jela s námi i třída 6. C a
doprovázeli nás pan učitel Handl a paní učitelka Langarová.
Bitva u Slavkova se odehrála na začátku prosince roku 1805 a bojovali v ní
Francouz Napoleon Bonaparte, rakouský císař František II. a ruský car
Alexandr I. Tato bitva patří mezi Napoleonovy nejvýznamnější, také proto, že
v ní zvítězil.
Předtím, než jsme přijeli do muzea, jsme měli ještě půlhodinový rozchod v
městě, protože jsme měli celkem dost času.
A poté jsme už jeli do muzea a k Mohyle míru. V muzeu nám dělala
průvodkyni starší paní. Byly tu čtyři místnosti a v každé nám pouštěla krátký
dokument, který byl celkem pěkný, ale v nějakých chvílích až příliš podrobný
a zdlouhavý. Ale mrzelo nás, že nám průvodkyně neřekla nic o zbraních,
oblecích a knihách, co
se nacházely ve
vitrínách, protože ty nás
celkem dost zaujaly.
Po prohlídce v muzeu
jsme se vydali ven k Mohyle míru. Tentokrát s námi byla
mladá průvodkyně, která byla mnohem víc sympatická.
Vysvětlila nám, že Mohyla vznikla na památku všech, co v
bitvě zahynuli, a proto je při jejím vstupu truchlící nevěsta a
smutná matka. Poté nám řekla takovou zajímavost. Když si
stoupneme do protilehlých rohů čelem ke zdi a něco
zašeptáme, uslyší to i ten na opačném konci. Všichni jsme to
zkusili a doopravdy to fungovalo!
Na závěr bychom ještě chtěly poděkovat paní učitelce
Komoňové za to, že nám výlet zařídila.
Tereza Vaculíková, Aneta Tomšíková, 3.C
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Ve čtvrtek 10.5. jsme se my 2.C společně s 6.C vydali na dějepisnou exkurzi do Brna. Tentokrát jsme jeli vlakem.
V Brně jsme šli pěšky až na hrad Špilberk.
Průvodkyně nás zavedla do jakéhosi „dětského koutku“ , kde jsme plnili plno bezvadných úkolů a také jsme si
mohli zkusit dámské šaty z různých historických období.
Potom jsme přešli do galerie, kde nám paní průvodkyně pověděla něco o hradu a zajímavostech kolem jeho
historie. Tím skončila první část naší exkurze.
Následně nás paní učitelka Langarová zavedla na Zelný trh, kde je vstup do Brněnského podzemí. V podzemí byla
zima, ale prošli jsme jej celé.
Krátký rozchod většina z nás využila k návštěvě McDonalda. A pak už na nádraží a hurá do Hustopečí.
Michal Nemeškal, Patrik Galbavý, 2.C

Pohansko-Mikulčice
Ve čtvrtek 3. května se vydala kvinta a 1.A na dopolední dějepisnou
exkurzi. Tuto akci pro nás připravila paní učitelka Langarová. Také s námi
jela třídní učitelka Němečková. Cílem exkurze bylo dozvědět se něco více
o Velké Moravě, tedy jak ti lidé v té době žili, v čem žili, jak se živili a
taky něco z náboženské stránky.
Nejprve jsme se vydali na Pohansko, kde je velkomoravské hradiště a
zámeček. Na zámečku byla velká expozice nálezů. Viděli jsme například
šperky, kostry, nástroje a různé spisy. Zhlédli jsme video, jak se vyráběly
různé šperky. Podle mého názoru to byla veliká piplačka, a proto je
obdivuhodné, co všechno vyráběli.
Poté jsme se vydali do Mikulčic, kde jsou Slovanská hradiště. Zhlédli jsme
další video o stavebnictví v té době a vůbec jak vypadala místa, kde žili. Nikol Sotolářová
Hned potom jsme se šli podívat na další výstavu nalezišť. Byla tam výstava šperků, různých fotografií a dalších
nástrojů.
Díky této exkurzi jsme si mohli udělat aspoň malou představu o tom, jak to mohlo v té době vypadat.
Barbora Jevická, 1.A

Návrat do Veselí nad Moravou
aneb trošku mokrý výlet kvarty
12. – 14. června se naše třída vydala na společný pobyt do Veselí nad Moravou. Bylo pro nás příjemné, že
jsme bydleli ve stejném penzionu jako před dvěma lety, takže jsme se zde cítili jako doma. Překvapením pro nás
byl nově vybudovaný bazén.
Kromě bazénu areál penzionu nabízel tenisový kurt, velký venkovní prostor s dvěma krby a posezením a
klubovnu se společenskou místností, kde bylo možno hrát kulečník, oblíbený stolní fotbal, a tak se každý po
ubytování vydal jiným směrem.
Samotný penzion Javorník se nachází hned u Baťova kanálu, po kterém se plaví mnoho turistů. Tuto atrakci
jsme nemohli využít, jelikož déšť, který nás uvítal brzy po příjezdu, se stal součástí našeho pobytu. Museli jsme
opustit od větších výletů a spokojit se s areálem penzionu.
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Možností, jak se zabavit bylo mnoho – ping-pong, tenis, kulečník, stolní fotbal, šipky a když zrovna nepršelo i
tenis. Největší radost nám udělal krytý bazén, který měl teplotu 28 stupňů a dalo se v něm koupat i když pršelo!!!!
Právě déšť v nás vzbuzoval otázky, co bude dál. Ale určitě jsme se vůbec nenudili. Každý den jsme se věnovali
sportovním aktivitám v areálu a také připraveným společenským aktivitám a hrám, které měly sloužit k lepšímu
vzájemnému poznání, stmelení kolektivu i zábavě.
Právě lepší poznání spolužáků a dokonce i nás samotných bylo cílem našeho pobytu.
Určitě
jsme se pobavili u hry na tetu Bělu, nebo když jsme vymýšleli společně příběh na základě přidělených slov. Vznikl
vtipný a také trochu smutný příběh o květině a zahradníkovi. Při aktivitě dotazník a „zvířecí“ večírek, jsme se
mohli seznámit s pojmem empatie. V malých skupinkách jsme si pak vyzkoušeli kouzlo improvizace, když jsme
předváděli scénky od přísloví až k různým filmům.
A filmy nám dělaly společnost i večer – kdy jsme ve společenské místnosti „jako jedna rodina“ společně
sledovali první den film Hair a druhý den si zpestřili vtipným animovaným příběhem „Vzhůru do oblak.“ Druhý
večer jsme stihli i grilování – a na řadu přišly různé pochoutky od párků po hermelín. Mimochodem chutné obědy
jsme měli zajištěny v blízké restauraci Astoria kousek od penzionu. Poslední den jsme – když se zlepšilo počasí –
stihli i procházku krásným zámeckým parkem. Ten den nás čekalo balení a odjezd autobusem do Hustopečí. Pobyt
se celé naší třídě velice líbil, všichni jsme si odvezli jen dobré a veselé vzpomínky. Za to děkujeme pí učitelkám
za jejich ochotu strávit s námi celé tři dny i za vymýšlení soutěží a aktivit během pobytu.
( žáci kvarty, tak jak popsali výlet v páteční slohové práci)

Po stopách básníka, který miloval svět
Dne 7.6.2012 jsme se studenti 2.A a 7.C
pod vedením pí uč. Růžkové, Šimonové a p.
Handla vydali na exkurzi nazvanou „Po
stopách Jiřího Wolkera“.
První naší zastávkou byl hřbitov v
Prostějově, kde je Jiří Wolker pohřben. Jeho
hrob je velmi jednoduchý a prostý, protože si
to tak přál ve své závěti, jak jsme se dozvěděli
z výkladu pí uč. Růžkové. Zazněly zde i
básníkovy verše. J. Wolker zemřel ve velmi
nízkém věku a stihl si napsat epitaf, který si
můžeme přečíst na jeho hrobě – je zde však
uveden jen jeho začátek. Obdivovali jsme
nádherný hřbitov plný vznosných náhrobků a
zeleně.
Naše cesta pokračovala do centra
Prostějova, kde jsme navštívili Muzeum
Prostějovska.
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Byla zde expozice již zmíněného spisovatele.
Zajímavé na tom bylo, že jsme mohli vidět
spoustu jeho fotografií (z dětství, z táborů,..) i
vysvědčení, tablo a spoustu dalších důležitých
listin. Velmi pěkně byla ztvárněna napodobenina
jeho pokoje, kde se věnoval hraní na klavír a
hlavně psaní (stůl, na kterém psal své básně).
Součástí prohlídky byl i výklad odborné
pracovnice muzea o Jiřím Wolkerovi.
Na náměstí jsme si také prohlédli básníkův
rodný dům, kde strávil část svého života a kde
také zemřel. Zde je umístěna busta Jiřího
Wolkera.
Naše exkurze pokračovala na Svatý
Kopeček, který leží necelých 10 kilometrů od
města Olomouce. Zde jsme se šli podívat do
Baziliky Navštívení Panny Marie, kam se ročně
odebírá velká spousta poutníků. Nádhernou
barokní stavbu navštívil i Jan Pavel II. a udělil
této stavbě titul Bazilika Minor (poutní místo
mimořádné důležitosti).
Směrovací šipka nás pak navedla na další
plánované místo, kterým byl dům, kde Jiří Wolker strávil část svého dětství - jezdil sem na prázdniny k
prarodičům - manželům Skládalovým.(v dnešní době dům obývá někdo, kdo nemá s Jiřím Wolkerem vůbec nic
společného, jak jsme sami zjistili).
Prostředí Sv, Kopečku inspirovalo mladého básníka
k tvorbě. Nemohli jsme nevyužít tuto chvíli, která přímo
inspirovala k tomu, abychom si přečetli Wolkerovu báseň
Svatý Kopeček. Atmosféra místa, kde báseň vznikala, byla
naplněná neuvěřitelnou energií. Báseň s velkým citem
přečetli Iveta Jakubčíková a Jara List. Protože nám přálo
počasí, měli jsme nádherný rozhled na celou Olomouc.
Po přestávce na oběd jsme se sešli u vchodu do
ZOO, která se také nachází na Svatém Kopečku. Spousta z
nás toužila vidět surikaty a fosy, ale ne všem se podařilo je
najít. Byla jsem ráda, že jsem mohla být ta, která je viděla.
Zajímavé bylo také chodit v pavilónu s volně létajícími
nočními živočichy jako jsou například netopýři a sovy.
Po prohlídce ZOO jsme se již – plni dojmů a
zážitků z pestrého programu - vydali na zpáteční cestu.
Před domem prarodičů J. Wolkera
Sabina Adamová, 2. A
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Literárně – historická exkurze do Prahy
Dvě třídy, čtyři dny, společný autobus, společné ubytování, obdobný program. Na tomto místě dáváme prostor oběma
třídám, aby prezentovali svůj pohled na jistě zajímavou exkurzi.

Píše se pondělí, 18. červen, 4 hodiny ráno a my (studenti sexty a 3.A) se pomalu scházíme na
hustopečském náměstí, vybaveni nejrůznějšími taškami, batohy, kufry a samozřejmě také peřinkami pro
pohodlnější spánek v autobuse, který jsme v té chvíli opravdu potřebovali. Čeká nás více než tříhodinová
cesta do Prahy, včetně krátké zastávky na Melikaně, kde jsme si mohli dát snídani.
Těsně před osmou hodinou už přijíždíme na místo tak, abychom včas stihli prohlídku Senátu. Tam
nám paní průvodkyně ukázala historické prostory Valdštejnského paláce a na závěr jsme měli dokonce
možnost posadit se do místnosti, ve které probíhají veškerá jednání senátorů. Po prohlídce následovala
procházka po historickém centru Prahy, která zahrnovala například Karlův most, Židovské město nebo
Staroměstské náměstí, včetně výstupu na radniční věž, ze které se nám naskytl krásný výhled na Staré
Město. Po této procházce jsme měli volno na oběd a zbyl i čas na nákup suvenýrů či odpočinek na
Václavském náměstí.
Následovala cesta k hlavnímu vlakovému nádraží, kde na nás měl čekat autobus. Po chvíli bloudění
jsme autobus konečně našli a vydali se na cestu k hotelu. Ubytovali jsme se a zanedlouho už jsme mířili do
nedaleké restaurace U 3 trojek, kde na nás čekala večeře. Výběr jídel byl bohatý, a tak věřím, že chutnalo
každému. Po večeři byla na programu procházka večerní Prahou, která ale byla zrušena, protože jsme
všichni byli unavení po náročném dni. V úterý po snídani jsme opět nasedali do autobusu, který měl
namířeno na Petřín. Tady jsme mohli navštívit zrcadlové bludiště a někteří z nás se rozhodli zdolat 300
schodů, abychom si užili nádherný pohled z Petřínské rozhledny. Poté už na nás čekal sestup kolem
Pražského hradu Nerudovou ulicí až na Malostranské náměstí, kde jsme měli čas zastavit se na oběd.
Odpoledne se naše třída rozhodla navštívit muzeum Franze Kafky, kde na nás velmi zapůsobila tajemná
atmosféra celé expozice. Pomalu se blíží večer a my jsme se opět vydali na zpáteční cestu autobusem k
hotelu a následně na večeři. Potom následovala pro zájemce večerní procházka Prahou, která byla přesunuta
z pondělního večera. Další den dopoledne jsme absolvovali prohlídku Pražského hradu, která zahrnovala i
Katedrálu sv. Víta nebo Zlatou uličku a ke konci prohlídky někteří z nás stihli zhlédnout i výměnu stráže
před Hradem.
Odpoledne nás čekal rozchod v obrovském pětipatrovém nákupním centru Palladium, na který se
všichni těšili. Věřím, že si zde každý přišel na své a koupil si právě to, co potřeboval. Na večeři jsme se
vydali o něco dříve, abychom měli dost času připravit se do divadla. Většina naší třídy se rozhodla pro
představení Vše o mužích, které opravdu vtipnou formou ukazovalo život mužů – to, za co se stydí i nestydí.
Ostatní byli na představení Nosorožec, což je absurdní drama na Nové scéně Národního divadla. Do hotelu
jsme se vrátili pozdě večer, ale všichni byli plni dojmů z dalšího zajímavého dne. Následující ráno jsme
naposledy posnídali v hotelu Seifert, sbalili kufry a nasedli do autobusu, který nás dovezl zpět do Hustopečí.
Myslím, že můžu za všechny říct, že jsme si tento výlet užili. Každý si z něj odnesl něco nového a všichni
budeme určitě rádi vzpomínat.
Eva Vencovská, 6.C
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Hodiny ukazovaly 04:00, vytrvalí jedinci se právě
vraceli z flámů, ti zodpovědnější se chystali do práce, ale
studenti třídy 3. A a sexty vyráželi na literárněhistorickou exkurzi do Prahy.
Ranní ptáče dál doskáče? To my doskákali přímo
k pražskému senátu, kde nás čekala první zajímavá
prohlídka. Po absolvování prohlídky jsme se vydali
napříč Starou Prahou, kde jsme se kochali tamními
velkolepými památkami. Rozchod na Václavském
náměstí, který byl patřičně dlouhý na aklimatizaci,
posloužil především k tomu, abychom doplnili potřebnou
energii na cestu do hotelu. Ubytování proběhlo hladce a
po vybalení jsme se navečeřeli za lidové ceny v
restauraci U 3 trojek.
Druhý den nás nastartovala výtečná snídaně v
hotelu, poté jsme nastoupili do autobusu, který nás
zavezl na Strahov, kde leží bývalý a také známý
spartakiádní stadion. Dále jsme šli pěšky na Petřín, zde
jsme navštívili rozhlednu a zrcadlové bludiště, na které
budeme rádi vzpomínat :-). Prošli jsme Malou Stranu, a
tam se jako třídy rozdělily. My, 3. A, jsme šli do muzea
voskových figurín, mučicích nástrojů a čokolády. Byl to
náročný den, ale i přesto se malá skupinka s paní
učitelkou Komoňovou odhodlala projít si večerní Prahu a
udělat pár společných fotek na památku.
Den třetí začal stejně jako ten předchozí.
Tentokrát jsme se vydali na okruh po Pražském hradě,
který jsme si moc užili, protože stavby, které jsme
zhlédli, byly úchvatné. Dokonce jsme viděli i výměnu stráží. Z hradu bylo naše útočiště nákupní centrum
Palladium. Sluníčko hřálo víc a víc, a proto byla klimatizace v Palladiu přinejmenším velice příjemná. Na místě se
všichni okamžitě vydali do fastfoodů. Poté si každý šel svou cestou a nakupoval ať už pro sebe, nebo domů pro
své blízké. Do hotelu jsme jeli už ve tři hodiny odpoledne, aby se hlavně děvčata stihla nachystat na večerní
divadelní představení. Poté, co jsme se „vyparádili'', odešli jsme na večeři a odtamtud do Národního divadla na
představení absurdního dramatu s názvem Nosorožec.
Přišel poslední den a s ním i tolik „milované“ balení kufrů. Po snídani jsme se shromáždili u autobusu a
odjeli směr Hustopeče. Odvezli jsme si s sebou nejen spoustu zážitků, znalostí a zkušeností, ale také zraněného
pana učitele Handla, o kterého jsme se poslední dva dny pečlivě starali a přejeme mu brzké uzdravení. Na skvělou
exkurzi vzpomínají hlavně naše bolavé nohy, ale věřte, že s takovým kolektivem byla velkolepá Praha tou
správnou třešničkou na dortu ;-).
Veronika Vachalová, Jaroslav Stehlík, 3. A
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Berlín nejen v učebnicích němčiny
Je středa 6. června, blíží se pátá hodina ranní. K našemu
gymnáziu právě přijíždí autobus, na který čeká skupina
rozespalých, ale nadšených studentů, která za malou chvíli bude
vyjíždět směr Německo, kde má strávit tři dny ve známých
historických městech.
První zastávka - Drážďany. Po nejkrásnější mlékárně světa nás
čeká srdce Drážďan se svými historickými stavbami, chrámy,
operou. Z Brühlsche Terrasse(Brühlova terasa) máme město jako na
dlani. Když jsme vstoupili do Zwingeru, zaplavilo nás umění. Mezi
díly německých, italských, francouzských a holandských malířů se
vyjímalo jedno z nejcennějších pláten renesančního velikána
Raffaela Santiho - Sixtinská Madona.
Zwinger je velký komplex barokních budov s okázalými
zahradami, které jsme měli možnost si projít a poslechnout si
známou zvonkohru. Čas ubíhá a nutí nás vrátit se zpět do autobusu.
Před námi je ještě cesta do Berlína, kde na nás čeká ubytování. Už
se těšíme na další den, na hlavní bod naší exkurze.
Brzy ráno se vydáváme z předměstí do centra hlavního města
Německa. První zastávkou byla známá Berlínská zeď a pak naše
putování pokračuje na náměstí Alexanderplatz, kterému dominuje
obrovská Televizní věž. Ta nám nabídla nádherný výhled na celý
Berlín. Ti, co se bojí výšek, ji bohužel nenavštívili, zato si našli
příjemnou náhradu v podobě nakupování. A co je ještě před námi?
Třeba Checkpoint Charlie - někdejší hranice amerického a sovětského sektoru a hned nato obdivujeme současný
moderní Berlín, Sony Center. Zámek Charlottenburg, Siegessäule, zámek Bellevue a program stále ještě ani
zdaleka nekončí. Významnou zastávkou byla budova Bundestagu. Do Parlamentu jsme se sice nedostali, ale
alespoň jsme se u něj vyfotili. A už nás čeká Braniborská brána, která nám otevřela cestu na proslavený bulvár
"Unter den Linden". Posledním bodem tohoto dne byla prohlídka Ostrova muzeí, na jejichž návštěvu bychom
potřebovali několik dnů navíc.
Třetí a bohužel i poslední den jedeme do hlavního města Braniborska - Postupimi, které je obklopeno
nádhernou přírodou. Nachází se zde Glienicker Brücke, známý jako most špiónů, který vede přes řeku Havolu a
spojuje území města Berlína s Postupimí. Další naší zastávkou byl zámek Cecilienhof, který je známý jako místo,
kde se konala Postupimská konference. Dotkli jsme se
minulosti a budovy, kde se sešla tzv. „Velká trojka“ a
jednala o poválečné správě Německa.
Na programu zbývá už jen poslední bod a to zámek
Sanssouci. Nemohlo být lepší zakončení tak krásného dne
než procházení se po tzv. „německém Versailles“. Zde jsme
mohli nasávat atmosféru této rokokové stavby a jejího
parku, který by člověk mohl procházet hodiny a hodiny.
Na cestě zpátky utichl celý autobus, všichni příjemně
znaveni se vracíme domů. Zůstala nám spousta krásných
vzpomínek a fotografií a doufejme, že této zemi můžeme
říci: Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal!
Tereza Machová, Klára Tomešová, 2.A
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Dne 6. června 2012 brzy ráno vyrazil od naší školy na poznávací zájezd do Berlína autobus plný studentů.
Při cestě tam jsme se zastavili v Drážďanech a při zpáteční cestě jsme poznali Postupim. Z pedagogického sboru
nás doprovázeli paní Mgr. Marie Němečková, Mgr. Jitka Komínková a pan ředitel Mgr. Jan Sedláček. Naše cesta
vedla přes Prahu, kde nastoupila paní průvodkyně, dále pak Ústí nad Labem a potom přes hranice do německého
města Drážďany (Dresden). V autobusu, ve kterém jsme jeli, bylo možné si koupit za české peníze různé nápoje a
každý účastník měl před sebou malé televizky, na kterých mohl s použitím sluchátek sledovat filmy nebo
poslouchat hudbu pro zpříjemnění dlouhé cesty.
Do Drážďan jsme přijeli kolem čtrnácté hodiny. Nejdříve jsme se zastavili ve zdejší mlékárně (e Molkerei) a poté
jsme zamířili k zámku Zwinger. Historická část Drážďan tedy Zwinger byla za druhé světové války
vybombardována, některé budovy se museli postavit celé znovu, byly totiž velmi zničeny. Na některých stavbách
se nechali na upomínku jejich ohořelé části. My jsme si prošli budovu dvorního kostela (e Hofkirche), pokračovali
jsme kolem řeky Labe (e Elbe). Při cestě jsme míjeli Akademii umění, Albertinu a kostel Panny Marie (e
Frauenkirche). Tento kostel byl zničen skoro celý. Budova, kterou známe dnes je v podstatě nová. Má zajímavou
velikou kupoli vysokou 26 metrů a vážící přes 12 tisíc tun. Posléze nás čekala prohlídka Zwingeru. V něm jsme si
mohli prohlédnout obrazovou galerii, zbraně a porcelánovou sbírku. Po prohlídce jsme se vydali na cestu k hotelu
F1 (Formule 1). Na hotel jsme dorazili kolem dvacáté hodiny. Zde jsme nocovali dvakrát a měli jsme zde dvě
snídaně. Pokoje byli dvoulůžkové, s umyvadlem a televizí. WC a sprchy byly společné na každém patře.
Druhý den ráno v osm hodin po
snídani jsme se vypravili na prohlídku Berlína. První zastávka byla u zbytků berlínské zdi (e Berliner Mauer) ve
východním Berlíně, které vyzdobili svými malbami různí umělci. Známá je malba líbajícího se politika Brežněva s
Honekerem. Poté jsme zamířili na Alexandrovo náměstí (r Alexanderplatz, Alex) k televizní věži (r Fernsehturm),
zde jsme měli možnost podívat se z věže na celé město. Tento den bylo krásné počasí, takže z věže šlo dohlédnout
hodně daleko. Viděli jsme např. červenou radnici (s rote Rathaus), Braniborskou bránu (s Branderburger Tor),
budovy Říšského sněmu (r Reichstag) a další. Při odchodu z televizní věže jsme zastavili u hodin ukazujících
světový čas (e Weltzeituhr). Potom jsme vyjeli z východního Berlína do jeho západní části k hraničnímu přechodu
dělícímu americký sektor Berlína od sovětského. Zde jsme také navštívili moderní Sony-center, komplex několika
moderních budov na Postupimském náměstí (r Potsdamerplatz) s obchody a kiny. Dále jsme si udělali přestávku
na oběd v luxusní čtvrti Berlína na Ku'dammu (e Kürfürstendammstrasse) do patnácti hodin. Zde hlavně na této
ulici se nacházely luxusní obchody a restaurace. Ve zbytku dne jsme ještě viděli krásný zámek Charlottenburg,
sloup vítězství, Bundestag, Reichstag, Braniborskou bránu a několik berlínských muzeí. Nejvíce nás mrzelo to, že
jsme se nedostali do vnitřku budovy Reichstagu, protože bylo nutné se objednat na tři dny dopředu a my tuto
rezervaci neměli, tudíž jsme museli Reichstag obdivovat jen zvenčí. V závěru dne jsme měli možnost nakoupit si
jídlo na zpáteční cestu v jednom z berlínských obchodů.
Poslední
den nás čekalo zpestření našeho poznávání, a sice návštěva Postupimi. Zastavili jsme u parku Babelsberg. Bylo
tady nádherná krajina. Park ležel u jezera Tiefer See. Na cestě jsme nacházeli různé historické pevnosti, jež se
dnes používají jako filmové ateliery. Z parku jsme mohli
vidět také historický most. Poté jsme jeli na zámek
Cecilienhof. Zde jsme také obdivovali jeho zahrady a
okolní krajinu. Na tomto zámku se konala v době od 17.
července do 2. srpna 1945 Postupimská konference.
Nakonci našeho zájezdu jsme navštívili zámek
Sanssouci. Na jeho prohlédnutí nebyl bohužel čas a tak
jsme si alespoň trochu prošli jeho zahrady. Ty byly velké
a každý zhlédl pouze jen některé části. Od zámku jsme
odjížděli kolem třinácté hodiny a mířili jsme už do našich
domovů. Do Hustopečí jsme přijeli asi o půl desáté
večerní.
Počasí nám přálo po
celou dobu zájezdu. Měli jsme ho skoro vždy pěkné.
Zájezd se nám celkově líbil. Jenom nás nejvíce mrzel ten
neuskutečněný vstup do Reichstagu.
Michal Štveráček, 3.A
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Nejen o maturitě v Parlamentu České republiky
Studenti naší školy se zúčastňují nejrůznějších akcí, kde reprezentují nejen sebe a svoje názory, ale hlavně
svou školu. Na přelomu měsíce byli dva zástupci Studentského
parlamentu Gymnázia Hustopeče (SPGH) vysláni na 2. zasedání pléna
Sdružení gymnaziálních samospráv České republiky (dále SGS).
SGS je poměrně nový projekt Studentské iniciativy. Má za cíl zlepšit
spolupráci mezi středoškolskými samosprávami a umožnit vyjádřit se k
aktuálním tématům či vyhláškám ministerstev. V současnosti se skládá z
32 studentských samospráv.
Oficiální část začala rovnou v Poslanecké sněmovně Parlamentu
České republiky. Pro konferenci nám byl poskytnut zasedací sál
poslaneckého klubu ČSSD. Svou přítomností nás poctil ing. Zdeněk
Škromach (ČSSD) a ing. Bc. et Bc. Petr Bannert, Ph. D. (z Ministerstva
školství). Hosté nás seznámili se svými názory jak na státní maturitu, tak
na důležitost existence studentských samospráv na školách. Následně se i
ptali účastníků na jejich názory a zkušenosti v daných tématech.
Všeobecně vyplynula shoda nad stávají maturitní zkouškou, tedy až na
vyšší úroveň matematiky. Při debatě o studentských samosprávách
zástupci SPGH především zvýraznili důležitost naší koordinátorky (Hany
Potměšilové). Po odchodu hostů následovalo seznámení s činností rady
SGS a možností zúčastnit se zajímavých projektů (Dny USA a EU,
Studentské volby pořádané Člověkem v tísni, Zvýšení kvality vyučování,
Nenech sebou zametat…).
Další den proběhl více v pracovním duchu. Účastníci se rozdělili
celkem do 5 výborů týkajících se studentů a SGS. Naši zástupci se připojili do výboru pro legislativu ve školství a
pro meziškolní média. Výbory se navzájem představily se svými cíly a okruhy zájmů. Tím byla nastartována užší
spolupráce studentů, která bude následně prezentována na příštím zasedání SGS konajícím se v říjnu.
Jaroslav Rybář, 3.A
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Usnesesí celoškolní schůze SPGH
Dne 11. 6. 2012 proběhlo během 2. vyuč. hodiny zasedání předsednictva SPGH. Celkem se zúčastnilo 18 ze 30
možných zástupců tříd (=usnášení schopní). Členové vedení seznámili studenty s aktivitami SPGH. Z
projednávaných bodů programu vyplynulo následující
1. Ples
Datum školního plesu je pátek 22. 2. 2013.
Studenti se vyjádřili, že rozhodně chtějí tematický ples. O volbě tématu proběhne anketa. Studenti byli
vyzváni, aby přemýšleli o tématech a následně informovali členy vedení. Zatím máme možné téma: Titanic a
Blízká budoucnost.
Hrát bude kapela Kanci paní nadlesní (hráli již na Benátském plese). Byla řečena možnost, že by kapela hrála
do půlnoci. Po půlnoci by následovalo druhé předtančení a dále barmanská show. Poté by se o hudbu postarali
účastníci předtančení, kteří by společně vybrali seznam písniček (následovala by diskotéka).
Na začátku školního roku 2012/13 udělat anketu a co nejdříve určit téma plesu, aby se mohly připravovat
rekvizity apod.
2. Projekt 5. C - rekonstrukce školního dvoru
Odhlasovalo se, (PRO - všichni) že materiály potřebné pro tento projekt (barvy na nátěr železných konstrukcí,
mulčovací kúra, folie, květináče a pnoucí rostliny) budou zakoupeny z finančních prostředků parlamentu
získaných z výtěžku školního plesu. Nebudou-li studenti moci dokončit práci, měl by tento úkol být předán panu
školníkovi Kiliánovi, příp. jiným tak, aby byl školní dvůj na začátku školního roku 2012/13 dokončen. Garantem
miniprojektu – Barbora Fraňková, 5.C. Pnoucí rostliny a květináče zajistí pí Potměšilová, která je rovněž vysadí a
přes prázdniny umístí u nich doma.
Předsednictvo rovněž odsouhlasilo věnovat finanční prostředky na nákup pingpongových raket a míčků, které
zakoupí p. uč. Zemánek. Návrh studentů – aby se několik raket a míčků na půjčování dalo např. i do kabinetu pí
Cahové (kvůli snadnější dostoupnosti pro studenty).
3. Finanční gramotnost
Studenti přišli se žádostí o výuku finanční gramotnosti. Proběhlo krátké seznámení o možnostech výuky
finanční gramotnosti na naší škole. Nejschůdnější se zdá vytvoření kroužku, který by začal příští školní rok.
Kroužek by vedl p. uč. Šedý (s touto prosbou souhlasil). Kroužek by byl pro zájemce a pravděpodobně by se
konal v odpoledních hodinách. Náplní kroužku by byla finanční matematika + finanční gramotnost (materiály má
jak paní Potměšilová a pan Šedý, kteří již f.g. vyučovali, tak známe na internetu více zdrojů). Přesnější podoba
kroužku by samozřejmě záležela na dohodě. Hlavně jde studentům o seznámení se s finanční gramotností + při
zahájení kroužku koupit doplňující deskovou hru (pravděpodobně Cash flow), která by zpestřila výuku a mohla
být využita i na různé školní akce.
Studenti si odhlasovali (PRO – všichni) žádost o sestavení kroužku finanční gramotnosti, tak následného
koupení deskové hry (cca 1500,- Kč).
4. Salamandr
Podle měsíčních plánů školy se probíraly školní akce a kdo by o nich mohl napsat. Do konce školního roku
vyjde čtvrté číslo Salamandra. Autoři byli poučeni, aby pokud vloží do svého článku fotografii, napsali jméno
autora nejen textu, ale i přiložené fotografie.
Představení grafika - Radima Bádra. Nejzazší termín odeslání na mejlovou adresu pí Potměšilové – pátek 15.
června 2012.
Členové vedení SPGH:
koordinátorka
předseda
místopředsedkyně
zapisovatelka
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Ze života parlamentu
Rozhovor s Tomášem Botlíkem (NPDM)

Salamandr

Náš školní parlament byl založen již v roce 2001za podpory právě Národního Parlamentu Dětí a Mládeže, pod nějž jsme byli
zapsáni – v té době jako jediný parlament dětí a mládeže z jihu Moravy. Akcí NPDM se účastníme po celou dobu, několikrát
byli zástupci naší školy také členy Rady a Předsednictva NPDM jako nejvyšších orgánů.. Studentský parlament gymnázia
Hustopeče se velice aktivně zapojuje do soutěží a projektů NPDM, a i přesto, že se jedná pouze o školní parlament, často
svou chutí do práce a spoluprací převyšuje i parlamenty městské a krajské.
Ve školním roce 2010/2011 jsem byla členkou Předsednictva NPDM pod taktovkou předsedy Tomáše Botlíka, se kterým dnes
přináším rozhovor. Tomáš se parlamentům věnuje již od patnácti let a i teď, na vysoké škole, často pomáhá a velí projektu
Nenech s sebou zametat, který vznikl pod hlavičkou NPDM.

I. Je všeobecně známo, že na akcích NPDM je kouření i požívání alkoholu zakázáno. Stejně tak je téměř veřejným
tajemstvím, že mnoho lidí nařízení porušuje. Kolik cigaret jsi za dobu, co se v NPDM pohybuješ, vykouřil Ty,
Tomáši, za zády koordinátorky?
T. Sám nevím, když jsem v NPDM začínal, tak jsem ještě ani nekouřil, respektive jsem vykouřil jednu cigaretu za
měsíc, ale musím na druhou stranu říct, že sem nikdy neměl potřebu jít kouřit, že by mi to vážně nějak extrémně
chybělo. Za celou dobu v NPDM za Janinými zády, 200 asi určitě.
I. To jsou stejně jen dva kartóny cigaret. Kolik litrů alkoholu?
T. Kolik litrů? Tak to se přiznám, že možná sklenku vína, víc určitě ne. Při akcích NPDM jsem nikdy nepil.
I. Kolikrát jsi nadával na Janu za dobu svého působení? (Jana Votavová, koordinátorka NPDM)
T. Záleží jak v čem. Za to, že jsem čekal, až něco udělá nebo až odpoví na nějaký e-mail , a ona stále
neodpovídala, nespočetněkrát, ale to byly v zásadě maličkosti. Tenkrát jsme se jen párkrát chytli kvůli hloupostem,
ale v zásadě se to všechno urovnalo během chvíle.
I. Počítal jsi s tím, že budeš za předsedu zvolen, při volbách v senátu v listopadu 2010?
T. Zajímavá otázka. Díky tomu, že jsem věděl, jak to chodí s volbami, jak se volí, a jak to vypadalo v minulých
letech, tak jsem s tím spíše počítal, a kdybych nebyl zvolen byl bych překvapen, ale někteří by byli určitě
překvapení víc než já.
I. Každý někdy s parlamentem začínal. Byl jsi hned ze začátku strašně natěšený, jak budeš vymýšlet ty úžasné věci
a strašně pomůžeš všem studentům, nebo ses chtěl taky trochu ulívat ze školy?
T. To už si ani dobře nepamatuju, bylo to asi obojí. Byl jsem rád, že ve škole nemusím být, ale šlo i o to něco dělat,
poznávat zajímavé lidi. A možná na začátku jsem se na to díval ještě sobecky a možná jsem myslel na to, že to dá
hlavně něco mně, a že z toho budu mít nějaké výhody a že budu něčím výjimečný. Nicméně pak mě začalo bavit
nejenom mluvit o něčem, ale i něco konkrétního dělat a více mne zajímaly názory ostatních. Pak už jsem se na to
díval zase úplně jinak.
I. Co Ti parlamentování dalo? Co jsi se kvůli svému postu předsedy NPDM musel naučit? Co Ti to naopak vzalo,
na co jsi neměl čas a přitom jsi chtěl dělat?
T. Parlamentování mě hlavně naučilo toleranci, ať už jde o názory ostatních lidí, umění najít kompromis. Musel
jsem se dlouho učit trpělivosti, protože u mě rychle šly parlamenty v prioritách na první místo, ale musel jsem
čekat, až budou mít ostatní čas a chuť spolupracovat. Každopádně jsem v parlamentech poznal mnoho zajímavých
lidí, v dnešní době již i velmi dobrých přátel. A co sem se musel naučit? Ty věci přišly tak nějak samy, postupem
času jsem si musel hlavně trénovat jednání s dospělými.
No a co mi to vzalo, vzalo mi to mnoho času i energie, často jsem bojoval s tím hledat motivaci, ale přesto si
myslím, že pozitiv je asi více než negativ, protože mě to pořád baví a ten čas si na to hledám. I přes negativní
zkušenosti mi však parlamenty spíše daly.
I. Takže nic konkrétního?
T. No, ani nevím, možná jsem chtěl více víkendů a odpolední věnovat přátelům a rodině. Obě strany mi to často
velmi vyčítaly. Ale žádný koníček další to asi nebyl, zkoušel jsem dramaťák, ten mě přestal bavit už na základní
škole, protože jsem tam byl nejmladší. No, a o výtvarce už ani nemluvím, kreslení mi nikdy nešlo, takže jsem byl
rád, že mě možná někdo do podobných aktivit nenutil. O mém nadání na kreslení vypovídá i to, že moje první
trojka na vysvědčení byla z výtvarky už na 1.stupni, kdy jsem nakreslil červeně sněhuláka.
Tímto bych Tomášovi ráda popřála mnoho úspěchů do dalších let, ať už v jeho pracovních aktivitách, či v
soukromém životě. Díky za rozhovor! (:
Iveta Jakubčíková, 7.C
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První rok primy
Vzhledem k tomu, že náš 1. školní rok na gymplu je téměř u konce, vyplnila naše třída krátký dotazník, abychom zhodnotili všechna
PRO a PROTI našeho prvního společného roku. Ráda bych vás seznámila s výsledky naší třídní ankety. (Na otázky odpovídali
pouze studenti z 1.C)

1. Rozhodl ses správně, když jsi zvolil gympl?
U první otázky překvapivě nezazněla žádná jiná odpověď než ANO.
2. Kde myslíš, že je to lepší? Tady nebo ne ZŠ?
Odpověď ZŠ zazněla pouze 2x. Jednou tu byl i pěkný názor: „To se nedá posoudit, každá škola má své výhody i
nevýhody.“
3. Co se ti na gymplu nejvíc líbí a co je lepší než na základce?
Tady byly odpovědi různé, ale často se i shodovaly. Např. míň hodin než na základce, končíme tu dřív, lepší učebny:
jazykové, biologie ,fyziky, chemie, počítačové…., o velké přestávce můžeme chodit ven, dobří učitelé, bavíme se i se
studenty ze starších ročníků, chytřejší spolužáci, neprobíráme jednu látku týdny, zkušenější učitelé s praxí ve svém
oboru
4. Co se ti tu naopak nelíbí a co bylo lepší na základce?
Nelíbí: skříňky po dvou, málo místa v nich a vůbec málo místa v šatnách samotných, krátké přestávky (ty malé), není tu
kantýna, nemáme vlastní jídelnu, mohli bychom jezdit na více výletů, chybí tu venkovní hřiště, na ZŠ bylo míň dětí ve
třídě.
5. Oblíbení učitelé?
Nejoblíbenější u nás jsou třídní paní Chrastilová Simona, Potměšilová Hana a Šimonová Diana. Jinak se v menší míře
objevilo dalších 8 jmen (No,La, Hn, Ji, Fo, Ze, Ko, Ve).
6. Myslíš si, že je učení těžší než na základce?
Názory byly celkem podobné. Zazněla odpověď ano (podle toho v jakých předmětech), pro někoho se zdá být učivo
zhruba stejně těžké a byly i odpovědi, že není těžší, jenom se rychleji probírá, ale to studentům nevadí.
7. Oznámkuj jako ve škole váš třídní kolektiv
Průměrně byla známka 28. Co bys rád zlepšil ve vaší třídě?
ź Byly tu názory na třídu jako na lidi a na třídu jako na místnost. Zaznělo i pár názorů jako: „Nic“ nebo „Jsem
spokojená“ apod
.Žáci
ź Více spolupracovat
ź Nevyrušovat v hodinách
ź Zlepšit chování a vztahy mezi sebou
Třída
ź Udržovat nástěnku
ź Projektor v PRIMĚ
ź Více květinNovou houbu, popř. dvě houby
ź Fotky třídy
ź Krabičku kříd, aby si učitelé nemuseli nosit svoji
ź 9.
Tvůj celkový dojem z prvního roku na gymplu?
Většinou byly dojmy dobré, posuďte sami:
Dobrý (10), výborný, skvělý, super. Je tu pěkně, ale učitelé by mohli být přísnější na bavení žáků. Je celkem pozitivní a
na gymplu se mi líbí. Mám tady hodně kamarádů. Učitelé=1, kamarádi=3 celková známka=2. Skvělý!! Už se
těším na další rok. Byla jsem překvapená a moc se mi tu líbí. Náročnější, ale dobrý. Je to tu prostě super!!
A celkový dojem z dotazníku: Podle mě se tu všem líbí a jsou tu spokojení až na pár výjimek.
Mám z toho moc dobrý pocit a všichni se těšíme na další školní rok!!
Julie Moškvanová, 1.C
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Expedice Mars
Co je Expedice Mars? Jedná se o konkurz, do kterého se mohl přihlásit každý, kdo se narodil v období od
1.1.1995 do 31.1.2002. Ti nejlepší z nejlepších pak budou mít možnost prožít simulovaný let na Mars. Když jsem
o ní uslyšela ve škole od Honzy Franka (bývalý student gymnázia a zároveň jeden z velitelů), řekla jsem si, že se
mi naskýtá skvělá příležitost využít své znalosti ohledně vesmíru, ale i jiné. Byli jsme seznámeni s projektem a
Honza nám vysvětlil, co vše máme udělat pro to, abychom se mohli z domova „přihlásit“ do Expedice. Stačilo
pouze vyplnit své údaje a vybrat si odbornost (lékař, inženýr, dokumentarista, architekt, astronom). Poté přišlo na
řadu vyplnění tří testů, ve kterých byly i otázky v anglickém jazyce. Po splnění tohoto úkolu jsem čekala na email,
ve kterém jsem se měla dozvědět, zda jsem uspěla či ne. Při úspěšnosti a postupu do projektového kola, na mě
čekaly otázky, týkající se zvoleného oboru, na které jsme dostali čas do posledního června a během vypracování
jsme mohli komunikovat přes email se svým velitelem. Při další úspěšnosti budou ti nejlepší pozváni do
semifinále do Žiliny. Při mé smůle budu v tuto dobu v Anglii. Doufám, že Expedice Mars bude probíhat i v příštím
roce a zúčastní se jí víc žáků z naší školy. Jen pro zajímavost. Do semifinále se z naší školy probojovali kromě mě
Nikol Sotolářová (1.A), Filip Pleskač a Honza Trněný (4.C) a Jakub Fridrich (6.C)
Více informací na www.expedicemars.eu
Šárka Hovězáková, 4.C

T-EXKURZE aneb něco takového ve škole nezažijete
„Chceš si pohrát se skalpelem, vylepšit své digitální fotky díky matematice, ovládat metody pro izolaci DNA nebo
software pro modelování molekul ve 3D a pochopit základy mechatroniky? Že se ve škole k těmhle věcem
nedostaneš? Ale tohle všechno a ještě spoustu dalších věcí je možné vyzkoušet během T-exkurzí.
“Takto začíná text na www.jcmm.cz v sekci věnované aktivitám středoškolských studentů. Co je JCMM?
Jihomoravské centrum mezinárodní mobility, které sídlí v Brně a pořádá různé akce pro studenty nadané
především v oblasti přírodních věd. Každým rokem se z naší školy někdo zúčastnil. Letos dvě studentky ze
septimy. Přinášíme příspěvek obou z nich. Další T-exkurze budou vypsány na podzim příštího školního roku.
Koho z vás zaujaly, přijďte se informovat k pí Potměšilové.
… něco takového ve škole opravdu nezažijete

VII/04

21

Vzdělání

Salamandr

Máte rádi biologii? Jste fascinováni tím, jak funguje tělo? Já ano, a proto jsem se rozhodla navštívit Texkurzi zaměřenou na morfologii savců a ptáků.
O T-exkurze je velký zájem, tudíž je potřeba zaregistrovat se co nejdřív. Pokud máte to štěstí, že je všude
volno, můžete se zapsat hned na několik T-exkurzí. Mě čeká ještě jedna – Počítačová chemie. A v čem taková Texkurze spočívá? Nejprve e-mailem obdržíte dvě online lekce k danému tématu a po nich následuje závěrečný
úkol, který rozhodne o vaší účasti na praktické části. Úkoly obsahují pouze pár otázek, takže jejich vypracování ve
spolupráci s internetem není až tak obtížné.
Ale teď už k mým dojmům z návštěvy Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Po chvilkovém
bloudění v obrovském areálu jsem se úspěšně dostala do Ústavu anatomie, histologie a embryologie, kde proběhla
praktická část – pitva zvířat. V pitevně pro nás byli připraveni králík, kuře a pes. Paní lektorka nás ubezpečila, že
se jedná pouze o zvířata uhynutá nebo utracená. Už po pár sekundách jsem však poznala, že ne každý na to má
náturu. Jeden mladík se po pár řezech do králíka skácel na zem, ale naštěstí byl po chvíli zase při plném vědomí.
Možná to bylo i tou nevábnou vůní, která nás obklopila.
Po ukázkové pitvě králíka a kura domácího jsme si udělali malou pauzu v místním anatomickém muzeu. K
vidění byly kostry i vnitřní orgány různých zvířat, od želvy až po velblouda. Před námi byla poslední část Texkurze, která umožnila dobrovolníkům stát se na chvíli zvířecími patology. Někteří jedinci, budoucí veterináři, se
do toho pustili s plnou vervou, mně však postačilo, když jsem si ohmatala psí srdce a plíce.
Tato T-exkurze je pro mě cennou zkušeností a velkým zážitkem. Také jsem chtěla vědět, co všechno
vydržím, takže pokud uvažujete o budoucím studiu v oboru biologie a dosud neznáte své hranice, vřele
doporučuji.
Martina Šaumanová, 7.C
T-exkurze „ Tak jaký to bylo? Úžasný“
Ptáte se, co to je? To je moje reakce na praktickou část T-exkurze, kterou jsem letos ZASE navštívila a rozhodně
toho nelituji. Letos jsem navštívila už dvě praktické části a ještě jedna mě čeká. Jedno z témat bylo: Matematické
principy úpravy digitálních fotografií. Tato T-exkurze byla trochu složitější, ale řešitelná. Člověk se musel
alespoň „trochu“ orientovat v matematice. Většina z nás ale matematičtí géniové opravdu nebyla. Praktické části
se mohli zúčastnit všichni, pokud se snažili vypracovat úkoly. Nejdříve jsme absolvovali přednášku dvou
studentek, které této exkurzi velely, ale potom jsme se vrhli do úpravy fotek! Ale co tu budu vykládat. Nejlépe
mluví činy. Takto jsme se naučili upravovat nedokonalé fotografie.

To není všechno, co jsme se naučili, ale jenom jedna z mála věcí . Kdo by tohle nechtěl umět že?
Druhá exkurze, které jsem se zúčastnila, se jmenovala: Kvalita a značení medu z pohledu konzultanta. Tady jsme
si vyzkoušeli práci v laboratořích, kde jsme zkoušeli vodnatost různých vzorků medu, jeho vodivost a mnohé
další. Nakonec jsme se posilnili ochutnávkou perníků a medů, kde jsme zkoumali jejich chuť, kvalitu a nakonec
jsme došli na to, že půlka koupených medů a výrobků z nich, medy vůbec neobsahují. Pak probíhala živá
konverzace a nikomu z nás se nechtělo domů. Nakonec nám ing. Vlkovič slíbil, že příští rok udělá zase jinou Texkurzi, tentkorát na vyrábění sýru a my všichni co jsme tam byli, jsme si už zamluvili místa.
Anna Halasová, 7.C
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Maturanti, absolventi,
cestování
Nám to vyjde, co
chcem máme…
Maturanty – absolventy už potkáváme na
chodbách jen náhodou, když „zabloudí“ do
naší školy. Nastalo jim období přijímacích
pohovorů, brigád, dovolených, zkrátka dlouhých
prázdnin. Dvě, dnes již bývalé studentky, každá
po svém, zavzpomínaly.

Čtyři roky uběhly jako voda. Maturitní
zkoušku jsme zdárně zvládli, až na dva naše
spolužáky, a už zbývalo jen vyřazení z řad
studentů. Naše studium jsme slavnostně
ukončili v pondělí 4. června v obřadní síni
městské radnice. Naše 4.A v 16 hodin, po
nás oktáva.
Strávili jsme na této škole mnoho a mnoho dnů. Některé z nich byly lehké a veselé, jiné naopak plné stresu
a nervozity. To vše patří ke slastem a útrapám života studentského, kterého jsme si za zdmi naší školy užívali
plnými doušky. Dnes po čtyřech letech se nám zdá, že to byla dobrá volba, pro některé z nás patrně osudová.
Někdo si zde našel lásku, jiný nejlepší kamarády, přátelství, které vydrží roky!! Hlavně jsme zde získali mnoho
nových vědomostí, zkušeností a poznali úžasné lidi.
Asi nikdo z nás nezapomene na první den ve škole, kdy nám byla představena naše nová třídní učitelka
paní Potměšilová. Díky její trpělivosti, dobré práci a vytrvalosti jsme zdárně zvládli celé studium a hlavně pokořili
zkoušku dospělosti. Třídní učitelce patří velký dík především za dar času, dále za dar poznání i za její příklad.
Ujala se nás všech, aby nás cestou dlouhou a klikatou dovedla až k maturitě a doufejme ještě dál. Mnozí z nás
jsme naši třídní brali jako druhou maminku, její kabinet byl našim útočištěm a její rady nám vždy pomohly.
Na radnici nám paní Potměšilová s panem ředitelem předali maturitní vysvědčení a malé dárky. I my,
studenti, jsme svým učitelům veřejně poděkovali. Obřad vyřazení z řad středoškolských studentů byl velmi
dojemný zvláště potom, co nám třídní zazpívala píseň, kterou upravila a věnovala jenom nám a také proto, že si
každý z nás uvědomil, že už je tu definitivní konec. To ale neznamená, že bychom se už nikdy neměli vidět. Cesta
do domu přátel není nikdy příliš dlouhá!
Zuzana Troubilová, 4.A

Maturita – velký cíl za námi
Maturita je fraška. Vždycky nám to říkali, ale my se stejně pod peřinami třásli strachy den předtím, dva dny
předtím. Třásli jsme se i před komisí, když přišla paní předsedkyně a přála nám štěstí – ze stresu jsme jí za její
malý proslov dokonce i zatleskali! Třeba nám to pak dá, že?!
Když píšu tyto řádky, musím být silná, aby zde nezbyla jen nostalgie, o které to všechno tak úplně nebylo. Bylo to
osm let dospívání, které vám nikdo nevezme. Nejdřív ustrašené koukání, potom první lásky a přátelství, první
trable, první hlášky, první výtržnosti, status ‚Nejhorší třídy na škole', hádky, noví učitelé, najednou jsme ti nejstarší
a už zoufale chceme vypadnout, Fischer, Praha…a… konec toho všeho.
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Skončilo to rychle, i když se ty poslední měsíce strašně vlekly. Nebyly ale tak dlouhé, aby obsáhly všechno to, co
nám bude chybět. Rozloučili jsme se spolu jen takovým plachým poplácáním, i když bychom si všichni zasloužili
pořádná objetí. Asi se ještě uvidíme…?
Víte, začne vám docházet, že jste na nějakém velkém rozcestí. (Á jé, ta nostalgie.) Putujete po nějaké cestě a
nevidíte na konec. Na střední si vždycky řeknete, maturita, to je můj cíl. A teď najednou nemáte velké cíle. Nebo
je máte tak enormně velké, že přes mraky nevidíte jejich špičku. Neznáte je a neznáte život mimo Hustopeče a
okolí. Kam dál?
Teď to opravdu nejde říct. Protože hlavně máme před sebou skoro čtyři měsíce prázdnin, které ještě ani nezačaly!
Takže až bude takového…25. října, možná už budeme mít o své budoucnosti mlhavé představy. Můžeme pak říct,
jestli nás to, co právě děláme, baví.
Zatím můžeme jen plánovat, jak si vyjedeme na vodu, jak konečně navštívíme kamarádku z Aše nebo jak si
uděláme Českotrip autem nebo na kole. Jak navštívíme všechny hody v okolí, jak zapomeneme na to, že jsme se
kdy šrotili na maturitu a prostě si to pořádně užijeme. Možná začneme myslet na budoucnost už teď. Přihlásíme se
na kurzy a vyjedeme do zahraničí, možná se budeme převalovat na lehátku a přemýšlet nad dalšími kroky nebo
celé prázdniny prospíme. Nebo brigáda?
Je to jen na nás.
Za maturanty z oktávy Vám všem přeju, ať se máte skvěle! Ať Vám ‚gympl' něco dá a ať na nás vzpomínáte!
Pokud možno v dobrém ;-)
Eliška Studená, 8.C

Au-pair? Proč ne
Žít v cizině? O této příležitosti sní mnoho mladých lidí! Většina z nich to musí spojit s prací, a takovou
nejběžnější a nejlépe dostupnou je právě Au-pair.
Tato příležitost se mi zhruba před měsícem naskytla, neváhala jsem a
s nadšením začala balit kufr. Nejprve jsem si ovšem musela uzavřít
klasifikaci. Natěšená jsem se vydala vstříc „dobrodružství“ do Velké
Británie, konkrétně do Anglie na předměstí Londýna.
A jak vypadá takový běžný den Au-pair? Myslím, že je to v každé
rodině trochu odlišné, přece jenom, každý má jinou denní rutinu, ale můj den
je mnohem náročnější, než jsem si představovala. Začíná to velkým úklidem
po obrovské rodinné snídani (rodiče a 4 děti), který trvá někdy 2-3 hodiny.
Denně se hrozně divím, jaký nepořádek jsou schopni udělat za tak krátkou
dobu. Dětský pokojíček je taky „oříšek“!! Někdy mám pocit, že si děti při
oblékání vyhodí celý svůj šatník na zem, a teprve ze země jsou schopny si
vybrat, co ten den na sebe. O hračkách ani nemluvím. Až všechno uklidím,
jdu pro děti do školy (na starost mám 2 nejmladší: Lulu – 6 let a Rockyho –
8 let), posléze jim uvařím nějaký malý oběd a musíme se až do večera
zabavit. Většinou jdeme do parku, skáčeme na trampolíně, hrajeme různé hry
na zahradě, nebo třeba malujeme. Mezi 17 – 18 hodinou jdu pomoci mé
,,dočasné mámě“ s večeří, prostřu stůl a jíme celá rodina společně. Uklidím
po večeři a většinou už mám čas jen pro sebe. O víkendech nepracuji, tudíž
mám hodně času na prozkoumání míst, která mě zajímají, nebo třeba jen na
nákupy.
Veliký poznatek – jiná výchova dětí. Pokud slýcháváte, jak jste
rozmazlení, nepořádní atd., tak nevím, jestli je to útěcha, ale oproti anglickým dětem je to naprosté nic.
Každopádně si myslím, že pobyt zde je zkušenost k nezaplacení, jak do života, tak kvůli jazyku. I přes výše
popsaná negativa doporučuji.
Andrea Potměšilová, 5.C
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Miroslav Kouřil, student UP, angličtina, japanologie
Když se ohlédnu nějakých 6-7 roků zpátky do doby, kdy jsem
ještě studoval na gymnáziu v Hustopečích, nikdy by mě v té době asi
nenapadlo, že budu své 24. narozeniny slavit v Japonsku. Upřímně – dost
dlouhou dobu jsem si myslel, že je to tak trochu ujetá země s divným
jazykem, kam se člověk ze Západu podívá maximálně jako turista, ale
není pro něj možné tam dlouhodobě žít. A ono to tu skutečně je občas
hodně zvláštní, nejen optikou Evropana. Pokud se dokážete přizpůsobit,
Japonsko se vám bohatě odmění. A nemusíte mít ani rádi mangu. Nebo
anime. Nebo ryby.
Na vlastní pěst jsem jel do Tokia už před čtyřmi lety, za něco
málo přes 2 týdny ale prostě není možné říct, že byste nějakou zemi
dostatečně poznali. Známý stereotyp, že Japonci mají rádi turisty ze
Západu, už méně se jim však líbí, když u nich začnou natrvalo bydlet, se
v mém případě tak úplně nepotvrdil. Říká se totiž, že pokud vás okolí
přestane vychvalovat, jak dobře mluvíte japonsky, znamená to, že vás
přestávají brát jako úplného cizince. A mě už od prosince skoro nikdo
nelichotí. Ale od začátku; studuju japonštinu společně s angličtinou čtyři
roky na univerzitě v Olomouci a byl jsem vybrán na 12měsíční studijní
pobyt v Japonsku na základě toho, že jsem už před dvěma lety úspěšně prošel zkouškou japonského ministerstva
školství, ale nakonec nikam kvůli finančním škrtům nejel. Takže jsem alespoň dostal možnost jet na sesterskou
univerzitu v Ucunomiji, bohužel bez stipendia. Podobně jako moji japonští spolužáci tak musím mít brigádu,
protože tu je opravdu hodně draho. Dělám asistenta fonetického výzkumu, není to tak nudné, jak to možná zní.
Malý tip – pokud se zajímáte o Asii a chcete v ČR nějaký asijský jazyk studovat, vyberte si raději čínštinu.
Nevýhody? Je ze začátku dost těžká, má spoustu odlišných dialektů a taky je Čína v porovnání s ostatními
jihovýchodoasijskými zeměmi o něco těžší místo k životu. Na druhou stranu si s ní snadněji najdete dobrou práci,
domluvíte se v podstatně více zemích a hlavně máte mnohem větší šanci, že dostanete stipendium. Hned po
druhém ročníku. Dostat se do Japonska je o poznání těžší.
Ucunomija je hlavní město prefektury Točigi, která se nachází na sever
od Tokia. I když má větší počet obyvatel než třeba Brno, na japonské poměry je
to v podstatě venkov. Jako turistická destinace je známá především kvůli
blízkému městečku Nikkó, ve kterém je UNESCEM chráněný komplex svatyň
Tóšógú a národní park. Takže pro mezinárodního
studenta, který toho chce vidět a zažít co nejvíc, to není
zrovna ideální místo, na druhou stranu to odsud vlakem
do Tokia trvá necelé dvě hodiny. Pochopitelně
Ucunomija nemá vlastní metro a v Japonsku na rozdíl
od Česka prakticky neexistují tramvaje, takže jedna z
prvních nezbytných investic hned po příletu bylo
vlastní kolo. Po městě sice jezdí autobusy, jsou ale
absurdně předražené. A protože sportovní kolo se
nehodí na nákupy, většina Japonců vlastní kolo s
košíkem. Ano, přesně takové, na jakém se u nás
nejezdí, dokud vám už bylo alespoň 60. Parkoviště na kola jsou skoro všude, a když prší,
probíhá každé školní den boj o to, kdo dokáže první narvat své kolo pod stříšku, aby mu
nezrezivělo. Na tom mém odešla přední brzda hned po prvním větším dešti.
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Když už jsme u školy; o japonském školství by se toho dala napsat spousta, a pokud vás skutečně zajímají
obecné informace, můžete si je snadno najít na internetu. Já bych tak spíš raději vyvrátil pár stereotypů, které o
něm panují, a na internetu je naopak nenajdete. V první řadě – Japonci nejsou až tak chytří, jak se o nich
všeobecně tvrdí. Je to dáno právě systémem výuky, který je někdy od nižší střední školy nutí slepě memorovat
spousty textu, aniž by se jich kdokoliv zeptal na vlastní názor. Nemají tak k většině předmětů žádný vztah. Od
toho se odvíjí i to, že řada japonských vysokoškoláků má dost povrchní záliby, většina z nich vůbec nečte a je pro
ně neskutečně těžké napsat pořádnou esej. Nechci tu teď tvrdit, že jsou hloupí, to vůbec ne, většina z nich ví, kde
je Česká republika (i když už jsem se setkal s několika srandovními zeměpisnými kiksy), jeden můj kamarád (už
absolvoval a teď pracuje jako… popelář) dokonce znal Komenského (!) a jiný Husa (!!), jenom mi úroveň
vzdělanosti na japonských vysokých školách přijde o něco nižší, než na těch českých. Je to dáno i tím, že jak už
jsem zmínil výš, všichni si tu musí najít brigády, aby mohli platit docela vysoké školné, a často tráví v práci víc
času, než ve škole. A na hodinách potom spí. I když sedí vepředu. Na prestižních univerzitách je pochopitelně
úroveň jiná, je to ale také dáno tím, že většina studentů tam je z bohatých rodin a tak se místo brigády můžou
soustředit na studium. Nejzvláštnější ale je, že na rozdíl od Evropy při hledání práce nejsou tolik důležité vaše
studijní výsledky, obor nebo předchozí zkušenosti. V potaz se bere hlavně jméno absolvované univerzity a velké
firmy nové zaměstnance samy od nuly zaškolují. Takže v některých případech celou vysokou můžete prospat nebo
proflákat.
Já jsem si kvůli kreditovým požadavkům olomoucké univerzity musel zapsat víc předmětů, než tu má
většina studentů, a tak chodím hlavně na hodiny určené pro Japonce. Pro cizince jsou tu sice jazykové kurzy, ale
není jich moc a já jsem někde mezi středně pokročilým a pokročilým mluvčím, takže mě na některých ani nechtějí.
Protože nový školní rok tu začíná v dubnu (letní prázdniny jsou v srpnu a září), přišla spousta prváků, kteří na
většinou jediného bílého studenta ve třídě i po měsíci stále zírají. Neulehčují to ani učitelé, kteří jsou ze zájmu
cizince o jejich předmět (jsem tam hlavně kvůli kreditům, haha) nadšení a s oblibou na vás upozorňují. Na jedné
hodině čínštiny tak byla odlišnost dialektů profesorem přirovnávána k variacím němčiny, „protože by nám k tomu
třeba něco mohl říct náš český spolužák“ (nemohl).
To je úvodem všechno. Pokud máte cokoliv, co by vás pro příště ohledně Japonska zajímalo (jídlo, pop
kultura, mezilidské nebo mezikulturní vztahy, jazyk apod.), nebojte se mi dát vědět skrz redakci.
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Ich liebe dich…
O lásce nevážně i vážně, ale především v německém jazyce.
Ve středu 25. dubna jsme navštívili v Brně netradiční představení divadelní skupiny THEVO
z Norimberka. O půl desáté ráno jsme celí zvědaví nastoupili do autobusu. Znali jsme jen název představení a
věděli, že mluvit se bude německy.
Po vystoupení z autobusu jsme s paní učitelkou Jitkou Komínkovou a panem učitelem Josefem Handlem
dorazili k jakémusi menšímu klubu. Pohodlně jsme se usadili v tmavé místnosti s malým pódiem, na kterém byly
pouze čtyři židle a věšák s různým oblečením a čekali, až to celé vypukne.
Všechny nás překvapilo, když jsme zjistili, že v představení účinkují pouze dva herci – jedna žena a jeden
muž. Své role střídali velmi často a vždy použili určitý doplněk, abychom poznali, jestli hrají mladou patnáctiletou
dívku nebo třeba její matku. Ale oblečení nebylo jedinou věcí, která rozlišovala různé postavy. Nejdůležitější byl
způsob vyjadřování, němčina v různých podobách, od spisovné až po slang. Zabrat nám dalo i koktání.
Po odehrání první části představení nám herci vysvětlili, že všechny scény odehrají znovu a my máme za
úkol, když některá osoba provede něco špatného, zakřičet: „Stop!“ Poté musíme říct, co nám v dané scéně přišlo
špatné a jak bychom to změnili. Hlavním překvapením bylo, že nás herci zapojili do představení. Každému, kdo
přišel na pódium, byla přiřazena role a dále už museli všichni herci i neherci improvizovat. Být amatérským
hercem si vyzkoušelo pouze pár nejodvážnějších žáků, ale i tak se podařilo původní děj změnit na nový příběh.
Divadelní představení bylo velice zajímavé a myslím, že všichni, kdo jsme se zúčastnili, při příští
příležitosti opět nebudeme chybět.
Kateřina Bulová, 5.C

Festivaly
Pokud budete mít během prázdnin čas a máte rádi hudbu, tak nezapomeňte navštívit nějaké z letních festivalů:

Rock for People
Kdy? 3. 7. - 6. 7. 2012
Kde? Hradec Králové
Co? Faith no More, The Prodigy, Orbital, Franz Ferdinand, Skrillex, Irie Révoltés,
Pete Doherty, The Kooks, Example, The Subways, Crystal Castles, …
Kolik? 1600kč – celý festival, 1100kč – jednodenní, 4500kč – VIP (200ks)

Colours of Ostrava
Kdy? 12. 7. – 15. 7. 2012
Kde? Ostrava
Co? Alanis Morissette, Mogwai, Infected Mushroom Kronos
Quartet, Kimm Pohjonen, The Flaming Lips, ZAZ, Rufus
Wainwright, Bobby McFerrin, Animal Collective, …
Kolik? 1890kč – celý festival, 1100kč – jeden den
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Kdy? 20. 7. – 21. 7. 2012
Kde? Staré Ždánice u Pardubic – Ostrov
Co? Camo Krooked, The Qemist, Dirtyphonics, Ms Dynamite, Fresh, Flux Pavilion, Crissy Criss, Loadstar, Calyx
Teebee, A.M.C., Enei, …
Kolik? 700kč (+poplatky), 1200kč – VIP

Benátská noc
Kdy? 27. 7. – 29. 7. 2012
Kde? Vesec
Co? Bryan Adams, Gamma Ray, Sunrise Avenue, Emir Kusturica a The No Smoking Orchestra, Kabát, Daniel
Landa, Jarek Nohavica, Blue Effect, …
Kolik? 1490kč (do 30. 6. 2012) – celý festival, 27. 7. – 1140kč, 28. 7 – 1040kč, 29. 7. – 990kč, 2990kč – VIP

Sázavafest
Kdy? 2. 8. – 5. 8. 2012
Kde? Benešov – Areál Malá strana
Co? Kaiser Chiefs, Paul Oakenfold, Fun Lovin'Criminals, DJ Sak Noel,
Skindread, Molotov, Mike Candys, Frantic Sunday, Lyre de Temps, …
Kolik? 1290kč - předprodej, 1600kč – na místě

Brutal Assault
Kdy? 9. 8. – 11. 8. 2012
Kde? Jaroměř – vojenská pevnost
Co? Machine Head, Dimmu Borgir, Ministry, Immortal, Amon Amarth, Dodheimsgard, Municipal Waste, Six Feet
Under, …
Kolik? 1450kč - předprodej, 1600kč – na místě

Open Air Festival
Kdy? 9. 8. – 11. 8. 2012
Kde? Panenský Týnec
Co? Fatboy Slim, Amy MacDonald, Mando Diao, Gorillaz Sound
Systém, Bloody Beetroots, Rizzle Kicks, Booke Shade, Stereo
MCs djSet, Far Too Loud, …
Kolik? 990kč, 1760kč – VIP

Trutnov Open Air
Kdy? 16. 8. – 19. 8. 2012
Kde? Trutnov
Co? Korn, John Cale, The Plastic People of The Universe, Yellowcard, dEUS, Jiří Schmitzer, J.A.R., Irena
Budweiserová, …
Kolik? 980kč – na dobírku, 1080kč – předprodej, 1200kč – na místě

Mácháč
Kdy? 24. 8. – 25. 8. 2012
Kde? Máchovo jezero
Co? Dada Life, Dirty South, Mikael Weermets, Felix da Housecat, Miss
Duckin, Pablo Rouve, Ashley Wallbridge, Michael Burian, Lucca, …
Kolik? Do 31. 7. – 795kč, do 24. 8. – 895kč, 999kč – na místě, 2590kč –
GOLD All Inclusive
Bára Skřečková, 3.A
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Filmy, seriály, fandom
Za pár dní nastanou prázdniny a my, geekové, se dostaneme zase do víru množství času, nepotřeby se učit, vstávat
z postele a možná i vycházet z domu. Já nemám moc plánů, co dělat a hučící krabice mi asi bude zpříjemňovat
nudné chvíle. Ale je tu pár věcí, které by se neměli nechat propásnout. Co to jsou za věci? Filmy, přátelé. Na
letošní prázdniny jsou naplánovány premiéry světových pecek, které budou jen čekat na hltající diváky v kině s
atmosférou, která by se dala krájet. Proto jsem si pro Vás připravil letmý přehled, co stojí za to nepropásnout.
Jamessis
Začnu klasikou a od konce. Už třetí bondovka s Danielem Craigem bude mít
premiéru
25. 10. 2012. Další zachraňování světa s názvem Skyfall (volně přeloženo „Pád
nebes/oblohy“) se nás snaží nalákat na další příběh, ve kterém bude James Bond
vyšetřován vlastními lidmi kvůli nějakému podezření a asi hlavní myšlenkou
bude boj tajných služeb nebo špiónů, kteří po sobě jdou. Tedy spíše jiných
agentů s jejich cílem: MI6 a hlavně 007.

Na nestanovený den se plánuje premiéra dalšího filmu slavné dvojice Asterixe a
Obelixe. Tentokrát půjde o zfilmování neanimovaného dílu Asterix v Británii, kde
mají tito nebojácní válečníci, hledající svou sílu ve věčném pití, donést soudek svého
slavného kouzelného ležáku do Británie, aby se mohla bránit náporu Césarových
vojsk. Asterix a Obelix ve službách Jejího Veličenstva budou opět sršet vtipem a
doporučuji si to nenechat ujít, pokud jste jejich fandy či jste na jejich pohádkách
vyrůstali, jako třeba já.
Další díl série o Agentu bez minulosti s avangerským Hawkeyem Jeremy Rennerem v
hlavní roli nás může nalákat na mnoho střílení, honiček a bojů cvičených žoldáků. Jason
Burn byl agentem tajný služeb vytrénovaný za milióny dolarů. Při jedné misi však dostal
amnézii. Film je o tom, že se snaží zjistit kým je a nenechat se zabít svými mývalími
zaměstnavateli, kterým je jeho život nebezpečný. To už jsme vyřešili v předchozích
dílech. Teď to bude jeho epický boj o život. Muž s temnou minulostí, který během vteřin
zabije hordu chlapíků se samopaly kuchyňskými potřebami, v horách dokáže běžet
několik mil bez náznaku sebemenší únavy či si dokáže zapamatovat desítky SPZtek pouze
periferním viděním. Na premiéře 2. 8. Bournova odkazu znovu ožije legenda světového
spypunku.
Nakonec si tu schovávám asi největší trháky geniálních režisérů, kterým vždy uteče Oskar o
malý kousek, spíše tedy o několik stovek miliónů dolarů, které stojí blogbustry například
Camerona nebo jeho ženy. Prvním z nich je Ridley Scot se svým Prométheem a premiérou
dne 6. 7. Prequel slavnému Vetželci nás zavede do kosmu na planetu obydlenou nějakou
civilizací, která se zatím drží uzavřená ve svém hnízdě a tváří se tiše. Asi vyčkává, tak jak to
dělají praví lovci. Podaří se posádce vesmírné lodě zabránit invazi této nové rasy na Zemi?
A jako třešničku zde mám, svého oblíbeného, Christophera Nolanam,
který letos 26. 7. Pustí na světlo světa ultimátní díl triptychu o temném
rytíři a netopýřím muži The Dark Knight Rises. Můžeme se těšit na
poslední boj tohoto fantoma o nápravu Gothemu a tentokrát s maskovaným Banem, kterého
hraje vynikající Shinzon z filmu Nemesis Tomem Hardym. Christian Bale po boku s
Morganem Freemanem, Michaelem Cainem a kočičí ženou Anne Hathaway svedou boj proti
nepřátelům tvářící se jako jeden velký sval. Rozhodně si nenechám ujít návrat temného
fantoma na filmovou scénu a myslím, že vy byste si to neměli nechat ujít také.
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4. května měl premiéru zatím nejvýdělečnější film světa. Přípravy od roku 2008,
kdy vyšel první film série zfilmovaných komixovek Iron Man a Incredible Hulk.
V roce 2010 následoval Iron Man 2 a Thor a o rok později Kapitán Amerika.
Tyto filmy byly dějovým úvodem pro každou z hlavních postav: geniální
miliardář Tony Stark jako Iron Man, schizofrenní doktor Banner jako
neporazitelný Hulk, Asgardský bůh Thor a vylepšený voják Steve Rogers z 2.
Světové jako Kapitán Amerika.
Organizace SHIELD, která stráží Zemi před nebezpečím z cizích světů a
pozemskými supervilany s nadpřirozenými schopnostmi ve vedení s Nickem
Furym, se pokoušela o sjednocení lidí se schopnostmi nad lidské představy. Ale
její dozorčí rada, armádní špičky světových velmocí, tuto „Iniciativu“ odvolalo.
Ale při zkoumání artefaktu, Teserektu, z cizího světa v základně této tajné
organizace bylo přerušeno vniknutím Thorova egocentrického bratra Lokiho,
kterému se podařilo artefakt dřímající nekonečné množství energie ukořistit.
Nick je nucen bez váhání svolat co nejvíce superhrdinů, co jde.
První koho se mu podaří získat je doktor Banner a Cap (Kapitán Amerika). Capa
pošle na misi, aby zajal Lokiho, který se objevil ve Stuttgartu. Pomůže Tony a
odváží poloboha na létající základnu SHIELDu. Po cestě se ale potkají s
Thorem, který si pro „zlobivého“ mladšího bratříčka doletěl. Po krátkém boji
všech tří (Thor vs. Iron Man a Cap) se rozhodnou spolupracovat. Toto vše však Loki chtěl a s pomocí agentů,
kterým ovládá mozek, zaútočí zevnitř na základnu v povětří.
Základna je nakonec zachráněna, Loki utíká a pomocí Teserektu otevírá bránu pro vstup masivní armády z
vesmíru na Zemi. Tony si vymění svou výzbroj za novou a začíná bojovat s přicházejícími nepřáteli na
Manhattanu, Hawkeye a Black Widow (nejlepší agenti SHIELDu) bojují ve Quinjatu(speciální bojová stíhačka)
Cap bojuje v ulicích, Thor zápasí se svým bratrem a Hulk mlátí obrovské mechanická monstra. Black Widow je
blízko zavření brány, Loki leží zamlácený v podlaze Tonyho obýváku, ale Nick Fury je zbaven vedení a na
Manhattan je poslána jaderná střela, aby zabránila nepřátelské invazi.
Tony musí reagovat rychle. Vezme onu jadernou střelu a sám s ní letí do brány jiné dimenze, jeho brnění se
nedostatkem energie vypne a brána se začne zavírat. Dojemná chvíle, kdy se Tony snaží dovolat své přítelkyni,
aby se s ní rozloučil, ale ona si telefonu nevšimne, vyvrcholí v jeho upadnutí do bezvědomí. I když jej gravitace
stáhne zpět na Zem, než se brána zavře, padá z takové výšky, že by jej zabilo jen dopad na silnici. V tu chvílí se
rozběhne Hulk, skočí, chytne jej a zabrzdí o mrakodrap. Situace je zachráněna a Země taky. Loki je odveden do
vězení na Azgard (planeta, odkud pochází Thor) a skupina Avengers se stává ochranou Země před dalším
nebezpečím.
Dle mého názoru se jedná o jeden z nejlepších filmů všech dob, o čemž svědčí i rekordní zisky každý týden v
kinech. V kině to byl perfektní zážitek. Vřele doporučuji.

Sport
Ohlédnutí za MS v hokeji 2012
Jak asi ví každý správný sportovní fanoušek, ve dnech 4. – 20. května se konalo mistrovství světa v hokeji. A bylo
jiné hned ve dvou věcech. Poprvé v historii totiž mistrovství pořádaly dvě země, a to Finsko a Švédsko a poprvé se
hrálo podle nového hracího systému.
Tipy na umístění před začátkem šampionátu byly různé, ale medaili si přál asi každý správný Čech. Ovšem po
prvních pár zápasech českého týmu to vypadalo, jako by se šance na slušné umístění pomalu rozplývaly. Výkony
byly rozpačité, a podle toho také vypadaly reakce fanoušků. Nakonec ale naši hoši odehráli maximální možný
počet zápasů a – jak jistě víte – vybojovali bronz. Po dvou prohrách (s Ruskem a domácím Švédskem) a pěti
výhrách postoupili ze třetího místa základní skupiny do play-off. Čtvrtfinálové zápasy se podle nového systému
hrály s týmem ze skupiny a českým soupeřem se stalo obávané Švédsko. Jak to tak ale bývá, porazit dvakrát
stejného soupeře na šampionátu je těžké, což se potvrdilo. O postupu rozhodl trefou v šedesáté minutě Milan
Michálek.
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Semifinálový zápas naši odehráli se Slovenskem. Naši
„bratia“ ale byli pro tentokrát lepší, prohra byla hořká a
český tým se tedy musel spokojit s bojem o bronz. Ten
ale rozhodně nevzali na lehkou váhu a spolu se skalpem
loňských mistrů světa si z Helsinek odváželi i bronzové
medaile. Takže hoši, děkujem!
Finálový zápas poskytl zajímavou kombinaci –
Rusko:Slovensko. A i přes prohru to byl pro slovenský
hokej významný den, po devíti letech byla vybojována
medaile (a číst poté československé diskuze bylo vážně
zajímavé).
Rozproudit atmosféru na nepříliš navštěvovaných
zápasech se pokoušel maskot MS 2012 se jménem
Hockeybird.
Podle statistik kanadského bodování byl nejproduktivnějším hráčem ruský Malkin. Nejlépe umístěným českým
hráčem byl Hemský na dvacátém místě. Procentuelně nejjistějším brankářem byl Varlamov, také z ruského týmu.
Nutno ale podotknout, že druhé a třetí místo obsadili Kovář se Štěpánkem. Nejtrestanějším hráčem se s 29
minutami v pěti zápasech stal Švýcar Bezina.
Po celkem 64 zápasech a 15 herních dnech tedy Rusko vybojovalo zlato, Slovensko stříbro a Česko bronz. V roce
2015 se pořadatelem MS stane Česká republika. Ale nepředbíhejme, teď nám nezbývá než se těšit na příští ročník,
který se odehraje opět ve Finsku a Švédsku.
Míša Krahulová, 2.A

Liga mistrů a Chelsea s Petrem Čechem
V květnu tohoto roku skončil jeden velký a šťastný příběh pro jeden velký a bohatý anglický fotbalový klub. Chelsea Londýn
se 19 .května stala vítězem Ligy Mistrů, soutěže nejlepších fotbalových týmů Evropy. Cesta byla trnitá, ale přesto to parta
kolem brankáře Petra Čecha dokázala a tak se mezi české fotbalisty, kteří se mohou pyšnit vítězstvím v Ligu Mistrů, přidal i
plzeňský rodák.

Všechno to začalo již na počátku fotbalové sezony v červnu 2011, kdy odstartovala nejvyšší anglická fotbalová
liga Barclays Premier league. Londýnský klub Chelsea tuto sezonu startoval s novým trenérem - Portugalcem
Andrésem Vilasem Boasem. Vedení klubu v čele s ruským oligarchou Romanem Abramovičem angažovalo tohoto
trenéra po mimořádně vydařené sezóně v FC Porto a slibovalo si úspěch nejen v domácí soutěži, ale konečně také
v Lize Mistrů.
Sezona nezačala vůbec špatně. Po prvních pěti kolech měla Chelsea na kontě tři výhry, jednu remízu a
jednu prohru, když nestačila na Manchester United. Jenže v průběhu první poloviny sezony se vše změnilo.
Technický styl hry, který diktoval portugalský trenér, neseděl zejména starším, klíčovým hráčům, kteří na tento
styl nebyli zvyklí a aby toho nebylo málo, začaly se množit také spory uvnitř kabiny. Chelsea byla po první
polovině anglické nejvyšší soutěže v tabulce na 4. místě. Ani pouť Ligou Mistrů nebyla nikterak oslnivá. Chelsea
sice postoupila ze základní skupiny, kde se střetla s Bayerem Leverkusen (Německo), KRC Genkem (Belgie) a
Valencií (Španělsko) ,ale o postup musela bojovat až do posledního kola.
Čtvrté místo v anglické lize, vydřený postup v LM a nepřesvědčivá hra začala znervózňovat Romana
Abramoviče. Na portugalského trenéra londýnského celku byl vyvíjen enormní tlak a média spekulovala o
Boasově budoucnosti. Rozhodujícím obdobím byl měsíc únor, kdy Chelsea získala pouhé čtyři body v pěti
zápasech a od tohoto momentu výsledkově výrazně vrávorala. K tomu na konci února v prvním osmifinálovém
duelu Ligy Mistrů s Neapolí Chelsea na stadionu italského soupeře prohrála 3:1 a vypadalo to, že její pouť Ligou
Mistrů skončí již mezi elitní šestnáctkou. Situace v klubu byla již natolik špatná, že se Abramovič rozhodl 4.
března propustit z funkce portugalského hlavního trenéra. Novým trenérem se stal Boasův asistent Ital Roberto Di
Matteo.
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U hráčů měl Di Matteo od začátku respekt,
jelikož je hráčská legenda Chelsea. Jako trenér byl
však tento Ital nezkušený a nikdo od něho
neočekával divy. Jenomže Di Matteo ukázal všem,
že i trenér bez velké prestiže dokáže udělat díru do
světa. Okamžitě naordinoval Chelsea taktiku a styl
hry, který seděl jejím hráčům. Ihned se to ukázalo
na herním projevu. Hráči začali vyhrávat. V
odvetném utkání Ligy Mistrů s Neapolí londýnský
klub do utkání vlétl s velkou chutí a energií.
Velkým hnacím motorem byli také fanoušci, kteří
fandili, až se země třásla. Chelsea nakonec po
vynikajicím výkonu vyhrála 4:1 v prodloužení a
postoupila do další fáze Ligy Mistrů. Jejím
soupeřem ve čtvrtfinále byl Portugalský velikán
Benfica Lisabon. Chelsea tyto zápasy skvěle takticky zvládla a po dvou těsných výhrách postoupila už do
semifinále, kde ji čekal gigant evropského i světového fotbalu a nejúspěšnější tým poslední dekády FC Barcelona.
V prvním zápase v Londýně dokázali domácí uhrát velmi nadějnou výhru 1:0, zásluhou gólu jejího nejlepšího
útočník Didiera Drogby a vytvořila si tak slibnou pozici do odvety. Ta byla velmi dramatická a po prvním
poločase Chelsea prohrávala 2:1, když snižoval v závěru poločasu Brazilec Ramires. Druhou půli už strávili hráči
londýnského celku téměř výhradně v obraně. Důležitým momentem zápasu byla červená karta pro kapitána
Chelsea a jejího obránce Johna Terryho, který musel opustit hřiště, jelikož zbytečně dohrál jednoho z hráčů
katalánského velkoklubu. Chelsea tudíž hrála v deseti, ale výkon, který podali její hráči, byl hrdinský. Všichni
hráči Londýnského klubu statečně a bez přemýšlení blokovali svými těly střely hráčů španělského celku. Na konci
zápasu byl stav stále 2:1 pro Barcelonu, která však stále potřebovala k postupu přidat jednu trefu. Jenomže těsně
před koncem utkání dostal přes celé hřiště vynikající pas střídající Fernando Torres a sám proti brankáři Barcelony
zpečetil překvapivý postup Chelsea do finále Ligy Mistrů.
V Anglické nejvyšší soutěži byla Chelsea smířená s příčkami, které neznamenají postup do Ligy Mistrů a
pokud do ní chtěli nakouknout i příští sezónu, museli vyhrát finále LM. Klub si alespoň částečně spravil chuť z
nepovedené ligové sezóny výhrou v anglickém FA cup, který ji zajišťoval v případě neúspěchu v Lize Mistrů
alespoň účast v méně prestižní Evropské lize.
Finále Ligy Mistrů se odehrálo v Allianz Areně, domácím stánku fotbalistů Bayernu Mnichov. Německý
celek tak měl již před začátkem finále jednu výraznou výhodu – hrál v podstatě před domácím publikem a také
proto byl považován za favorita tohoto zápasu. Samotné klání tomu také odpovídalo. První poločas hrozily
zejména jeho největší hvězdy Arjen Robben, Franc Ribéry a Mario Gomez. Každý z nich si připravil velmi slibné
pozice. Chelsea, která hrála bez svého nejlepšího obránce Johna Terryho (nemohl do zápasu nastoupit kvůli
červené kartě z duelu s Barcelonou), se bránila pouze s velkou dávkou štěstí. Ani ve druhém poločase se obraz hry
nezměnil. Bayern pořád tlačil na velmi dobře bránící Chelsea a výborně chytajícího
Petra Čecha v bráně. Až v 80. minutě přišel zasloužený úspěch v podobě gólu Thomase
Müllera. Německý klub tak vedl 1:0. Jenomže o pět minut poté Chelsea zahrávala svůj
první rohový kop v zápase a Didier Drogba hlavičkou nasměroval míč do brány. Ani v
prodloužení se skóre nezměnilo a tudíž přišlo na penaltový rozstřel, v němž rozhodující
penaltu minul za Bayern Bastian Schweinsteiger, za Chelsea naopak neomylně skóroval
opět jeden z hrdinů tohoto ročníku LM, Didier Drogba. Chelsea tak vyhrála vůbec
poprvé Ligu Mistrů. Největší zásluhy na tomto výsledku měli právě zmínění Didier
Drogba a Petr Čech. A nesmím zapomenout také na trenéra Chelsea, který překvapil
všechny fanoušky fotbalu, a dokázal za půl roku koučování Londýnského klubu to, co se
nepodařilo nikomu jinému před ním – konečně vyhrát tolik toužený ušatý pohár.
Jan Trněný, 4.C
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