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Úvodník
Abych se přiznala, nerada vidím své jméno pod téměř jakýmkoliv článkem v Salamandru. Proč? Protože
mým záměrem není hlavně psát tento časopis, ale vést vás ke sdílení svých zážitků a musím říct, že tentokrát jste mi
udělali velkou radost.
Toto číslo je pro mě číslo splněných přání. V minulém školním roce jsem vás vyzvala, abyste mi posílali i
vaše osobní zážitky, uměleckou tvorbu, názory atd. a „VOILA“ máme tu novou rubriku Studentská všehochuť, která
sahá za vrata naší školní budovy.
Tímto ale výčet splněných přání nekončí. Články to nemají v nadpise, ale pokud se začtete, tak mezi řádky
mnoha lidských příběhů uvidíte naplněné touhy. Naše třída například letos jela na motýlí výlet. Asi vám to nepřipadá jako senzace, ale to může změnit fakt, že poslední, jež jsme absolvovali, byl v primě. Zbyněk Surovec nám píše
postřehy z Ameriky a spousta dalších bývalých i stávajících studentů má chuť sdílet své zážitky a třeba i přidat pár
rad.
Každopádně jsem si při tvorbě tohoto čísla uvědomila jednu nepříjemnou věc. Neustále si stěžuji na to, co ještě všechno musím udělat (například korektury Salamandru
:-D ). Na otázku, proč to vlastně dělám, pak odpovídám, že mě to baví, ale je to pravda? Baví mě to?
Pokud to budu brát jako povinnost, kterou musím do určitého dne splnit, tak mě to logicky asi bavit nebude.
Ono je to občas těžké mít nadšení pro práci v jednu ráno, když se vám už klíží oči, ale snažíte se soustředit na text
na monitoru před vámi.
Na druhou stranu získávám dovednosti, které jsem nikdy dříve neměla, například se neustále zvyšuje má
rychlost v jednotkách „články za hodinu“. Také musím říct, že od doby, co jsem se o Salamandr začala více zajímat,
zjišťuji neustále, jak talentované a kreativní studenty na škole máme. Toto mi dává sílu a optimismus, který vydrží
i do brzkých ranních hodin.
Jediným viníkem v celém „trestním řízení“ jsem tedy já, protože sama sobě kazím tak úžasnou a zábavnou
práci. Dávejte si tedy pozor, ať se vám nestane to stejné a ubraňte se nemilosrdným válečníkům, jejichž generálové
jsou diáře, uzávěrky a termíny. Jedině tak si užijete věci, které děláte.

Moc děkuji všem přispívatelům a přeji pěkné počtení do studeného a sychravého podzimu.

Katka Radová, 7. C
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Ze života školy a
parlamentu
Parlamentní pátky
Předsedkyně studentského parlamentu Tereza Machová přišla s myšlenkou, že bychom mohli zavést v tomto školním roce
pravidelné páteční setkávání zástupců všech tříd. V loňském roce jsme udělali pokus a ten se osvědčil. Scházelo se nás sice
pomálu, ale udělalo se vždy hodně práce. Zápisy ze schůzek najdete na facebookové stránce studentského parlamentu.

Byla jsem překvapená, co se dá zvládnout za dva měsíce, když se nás do činnosti parlamentu zapojí víc. –
Studovna – vyjednáno, Ples – podle plánu nás čeká nejpropracovanější ples, co kdy byl, Adventní den – mnoho
nápadů… A tak dále.
Musím říct, že se trochu stydím, jelikož jsem předsedou již druhým rokem a něco podle mého názoru „pořádného“
jsem začala dělat právě až teď. Mám na takové záležitosti více času, musela jsem se vzdát svých aktivit – jako byl
volejbal (7 let působení) ne nadobro, ale tréninky jsem omezila. Tímto článkem bych chtěla nastínit to, jak by měl
správně předseda studentského parlamentu fungovat.
Člověk by měl dělat jednu věc a pořádně. Vím z vlastní zkušenosti, že jedna činnost se dá zvládnout na 100 %
podle tvých očekávání a podle očekávání ostatních, ale když jich je více,
procenta se musí rozdělit, a to se pak projeví jak na kvalitě toho, co děláš, tak na životním stylu. Pro mě to byla
v poslední době škola a věci kolem školy – tedy i parlament. Připravování se na každou schůzku parlamentu mi dalo
moc, nestačí dojít a vymýšlet na místě témata a argumenty. Schůzka musí mít určitý směr, i když mnohdy sklouzne
kam nechceme.
V nedaleké budoucnosti přijde na řadu zvolení nového předsedy. Jen chci říct, že každý kandidát si musí
uvědomit, co vše musí dělat – být aktivní, komunikovat s lidmi, s učiteli, s vedením školy a dát správný směr
parlamentu.
Mým přáním je, aby rostl respekt studentského parlamentu jak u studentů, tak u učitelů a veřejnosti. Jak? Např.
- Pravidelnými schůzkami (jak s žáky, tak s vedením školy)
- Diskuzemi
- Participací
- Akcemi – (které vedou ke sblížení parlamentu)
- Dosažení společných cílů
Jdeme tou nejlepší cestou, aspoň doufám! Pojď s námi i ty – každý pátek v 7 hodin ve společenské místnosti,
těšíme se.
Tereza Machová, 4.A
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Pro všechny čtenáře přinášíme informace o nejbližších událostech, které nás čekají:
6. 12. (nikoli 5.)

– bude na naší škole chodit Mikuláš (pro 1.C – 4.C), zařizují
třetí ročníky
6. 12. (pátek)
- výchovný koncert (Musica animae)
13. 12. (pátek)
- tradiční Adventní den (2.A, 6. C), barva zelená
20. 12. (pátek)
- vánoční zpívání na schodech
školní filmové představení (kdo chce vědět, jakých 5filmů
jsme navrhli, najde v zápisech z jednání SPGH na fcb skupině)
7. února 2014 - ŠKOLNÍ PLES
 Hrají: Kanci paní nadlesní
 Vstupné: 120,- Kč v předprodeji, 150,- na místě
 Téma plesu: Jihovýhodní Asie
 Barvy plesu: pravděpodobně žlutá a zelená
JAKÉKOLI NÁPADY PŘIJĎ ŘÍCT. KDO NIC NEDĚLÁ, NIC NEPOKAZÍ, ALE TAKÉ NIC NEZMĚNÍ.
PŘIVSTAŇ SI V PÁTEK , BUDEŠ MÍT DELŠÍ DEN.

Adopce na dálku pokračuje
Indický student Gokul Ramesh Shet (viz. fotografie), kterého
jsme finančně podporovali 4 roky,ukončil svá studia. Dnes je mu 21 let
a jeho oborem je ekonomie. Přejme mu v životě hodně štěstí, aby nalezl
zaměstnání a mohl tak pomoci sobě i své rodině z nelehkých životních
podmínek.
Oficiální dokument o ukončení programu, tzv. Leaving form,
nám bude ještě zaslán. Vypracovává ho indická partnerská organizace
rozvojového programu Adopce na dálku.
Na výzvu Arcidiecézní charity Praha, zda ukončíme podporu
rozvojového programu nebo budeme pokračovat, jsem poprosila o výběr
nového dítěte.
Podle sdělení pražského centra by se našim dalším adoptivním studentem
mohl stát patnáctiletý Daruru Manohar, který studuje na soukromé škole,
má dva sourozence a oba rodiče. Jeho snem je stát se manažerem. Je
ambiciózní a snaží se dosáhnout svých cílů. Pochází ze střední třídy. Rodina
žije v pronajatém domku. Rádi by si díky vládní půjčce postavili vlastní dům, ale musí nyní půjčku splácet. Mají
dobré vztahy se sousedy a jsou praktikující katolíci.
Tolik informace z Arcidiecézní charity z Prahy. 4 týdny po uhrazení příspěvku nám mají přijít veškeré
informace včetně fotky. Peníze na účet jsme složili 1. listopadu. Jedná se o roční příspěvek, další platba by měla
proběhnout v říjnu 2014. Vybralo se celkem 6876,- Kč. Dopisování si vezmou na starost dvě studentky z kvarty.
Všem děkujeme za příspěvek. V prosincovém čísle Salamandru vám přineseme nové zprávy a snad ukážeme
i fotografii nového na dálku adoptovaného chlapce.
Hana Potměšilová
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FORUM 2000
V září proběhlo v Praze Forum 2000 a
nám, studentkám hustopečského gymnázia,
bylo ctí se ho zúčastnit. Fórum je nezisková
nadace, kterou založil Václav Havel, na
podporu demokracie, práv, pro rozvoj
občanské společnosti a mnoho dalších cílů.
Hlavními tahouny letošního ročníku byla
jeho svatost Dalajláma, Su Ťij a z Čechů
například Karel Schwarzenberg nebo
kardinál Dominik Duka. Účast na Fóru
jsme zvažovaly už i minulý rok a letos se
nám to konečně podařilo. Nejdřív bylo
nutné se zaregistrovat a online si navolit vlastní program panelových diskuzí, díky kterým jsme mohly diskuze volně
navštěvovat. Hotel nám pomohla zařídit paní učitelka Potměšilová (děkujeme) na Žižkově.
Do Prahy jsme přijely den před začátkem našeho programu, abychom měly čas se ubytovat a podívat se po
pražských památkách. Nejdříve jsme si prošly Žižkov a vysílač, který je blízko hotelu. Druhý den jsme se po vydatné
snídani i přes nepříznivé počasí oblékly do šatů, a vydaly jsme se do Žofínského paláce, kde probíhaly hlavní
diskuze. Po vystání fronty jsme předložily potvrzení o registraci a následně obdržely visačky se jménem.
Tématem letošního Fóra byla společnost v přerodu, celé fórum probíhalo nejen na Žofíně, ale i v jiných
budovách po celé Praze, například na fakultách Karlovy Univerzity a na ambasádách. Naše první diskuze byla o
problémech, které můžou nastat při změnách ve společnosti. O problému mluvili Schwarzenberg, Blaževič, Osman
(egyptský ekonom) a Yavlinsky (kandidát na prezidenta za opoziční stranu Yablko v Rusku), celou panelovou
diskuzi vedl Michael Žantovský (velvyslanec ČR v Británii). Mezi zajímavé diskuze patřila ta se Su Ťij, barmskou
disidentkou a držitelkou Nobelovy ceny za mír, téma bylo Cesta za lepší vládou. Diskuzi s ní vedli Vilém de Klerk
(bývalý
prezident
JAR)
a
z
českých
zástupců
Jan
Švejnar
(významný
ekonom).
Další den jsme se nejvíce těšily na
Dalajlámu, který vedl diskuzi o principech a
hodnotách v různých zemích. Jeho svatost
Daljláma byl v diskuzi výstižný a vtipný, na
všechny v sále přenášel svůj optimismus a
naději. Na konci se každý v sále mohl diskuze
zúčastnit formou dotazu. Jeden z mnoha položila
i Magda Vašáryová, známá herečka a diplomatka.
Naše poslední panelová diskuze a zároveň
jediná v českém jazyce se odehrávala v Era
bance. Diskuze se zúčastnili pánové za ČSSD
Hamáček, za KDU-ČSl Bělobrádek, za Stranu
zelených Liška a za TOP09 Schwarzenberg a
pan Kmoníček (ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta). Tato přednáška byla pro nás asi nejzajímavější ne
kvůli jazykové srozumitelnosti, ale i protože se nás nejvíce týkala. Překvapilo nás, jak často se v této diskuzi
objevovalo téma vývozu zbraní do ostatních zemí, například aktuálně právě do Sýrie. Této přednášky se zúčastnili
novináři, a někteří z nich měli i ostré dotazy na pana Kmoníčka, hlavním tématem dotazů byl často pan prezident
Miloš
Zeman.
Většina přednášek se konala v anglickém nebo českém jazyce, pár mluvčích hovořilo španělsky. Pokud jste
nerozuměly danému jazyku nebo špatně rozuměly kvůli hluku v místnosti, na všech židlích byla položena sluchátka,
na kterých se dal navolit jazyk a hlasitost. Po vyčerpávajících přednáškách jsme se osvěžily džusem nebo kávou
které byly nabízeny přímo v jedné z místností paláce. Známé osobnosti jsme viděly nejen za mikrofonem, ale velmi
často jsme je potkávaly u kávy nebo i na samotných diskuzích, kdy seděly po boku nás, posluchačů.
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Ne všichni, co se diskuzí účastnili, byli politici, ale i novináři, ekonomové, duchovní ale třeba i umělci a
blogaři. Za zmínku stojí třeba blogerka Yoani Sanchez z Kuby, která dosáhla mezinárodního uznání a řady světových
cen za své texty a kritické psaní o současném životě na ostrově a jeho vládě. Její blog je vzhledem k dlouhodobému
zákazu na Kubě hostován v zahraničí. Často byla za svou činnost stíhána. Sanchez navštívila v roce 2013 Prahu
dokonce dvakrát, poprvé to bylo na začátku února na podporu humanitní organizace Člověk v tísni.
Ne všechny diskuze se nám podařilo
stihnout, i přesto jsme si odnesly spoustu
zajímavých informací a vytvořily si
názory na součastnou situaci. Fórum bylo
pro nás velkým životním zážitek, vážíme
si nápadu Václava Havla na tento projekt,
a hodláme se ho zúčastňovat i nadále.
Přiblížilo nám to pohled na součastnou
politiku, rozšířily jsme si obzory a viděly
spoustu zajímavých lidí i míst. Rozhodně
doporučujeme navštívit Forum 2000
všem, kteří se o zajímají o dění u nás i ve
světě.
Tereza Helmová, Jana Urbánková, 4.A
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Exkurze, výlety
školní akce
Jen nováčky na naší škole mohlo překvapit to, že na podzim se konají třídenní motýlí výlety. Ve svém názvu mají sice slovo výlet,
ale jedná se vlastně o učení se trochu jinak. V jiném prostředí než je škola, jinými prostředky než jsou výklady nebo zkoušení
u katedry. Letos se jich zúčastnilo 9 tříd. Maturanti nejezdí a z 2.A se přihlásilo bohužel tak málo studentů, že jejich pobyt byl
zrušen. Nabízíme vám chronologicky podle tříd krátké postřehy.

Prima
16.září se naše třída 1.C vypravila na motýlí výlet do
Křižanova. O příjemnou atmosféru se starala paní učitelka
Hana Potměšilová a Olga Reitrová. Ubytovali jsme se
v rekreačním objektu uprostřed krásné přírody. První den jsme
dle tradice sestavovali pravidla soužití, poznávali blízké okolí
a ve skupinách pracovali na projektu „Moje město“. Protože
všichni nebydlíme v Hustopečích, bylo zajímavé pozorovat
spolužáky při vytváření plakátů o místě bydliště.

Druhý den nás po vydatné snídani čekala hra „Jsem
Lennon“. Každý z nás měl na zádech jméno nějaké známé
osobnosti, včetně zaměstnanců naší školy. Pomocí otázek a
odpovědí jsme zjišťovali, kým vlastně jsme. Užili jsme si u toho
spoustu legrace. Poté jsme vyrazili do lesa. Sbírali jsme houby a
hráli jsme hru „Nálety“. Kromě hub jsme našli i spoustu šišek. Ty
jsme využili jako palnou zbraň a nešetřili jsme ani pedagogický
dozor. Po návratu jsme se výtvarně vyřádili při zdobení složek na
pracovní listy. Pak jsme do nich zakládali křížovky, osmisměrky,
doplňovačky, šifry. Večer nás čekal táborák s opékáním špekáčků a kulturou – za doprovodu kytary jsme pěli písně.
Jelikož je mezi námi spoustu hudebníků, myslím, že jsme příliš neděsili lesní zvěř.
Další den jsme se neradi balili domů – ještě bychom pár dnů pobyli. Zbývalo napsat spolužákům na záda
nějaký pozitivní vzkaz, co je zahřeje u srdíčka, kdyby bylo hůř. V autobuse jsme se shodli na tom, že se nám motýlí
výlet moc líbil a chtěli bychom jezdit pravidelně ;-).

Matyáš Kyncl, 1.C
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Sekunda

Naše třída se zúčastnila 18.-20. září 2013 motýlího výletu v zařízení Drak u Křižanova spolu se třídou 1.A.
Jako doprovod s name jela paní uč. třídní Formanková a pan učitel Šedý.
Na místo přijeli všichni v pořádku. Počasí nám nepřálo, pršelo. O pokoje na ubytování byla doslova rvačka,
nakonec se všichni pohodlně nastěhovali do pokojů se svými kamarády.
Aktivity si všichni žáci moc užili – my jsme měli téma zdravá výživa, zdravý životní styl, ale každá třída
zvlášť, přece jenom jsou třídy od sebe věkově vzdálené, proto učitelé museli vhodně vybírat zábavu. Nesmím
zapomenout, že jsme vyráběli zdravé saláty – ovocné, zeleninové, těstovinové. Chutnaly všechny.
Také samozřejmě následoval výlet do Křižanova. Cestou jsme museli plnit úkoly, které nás velmi bavily a
byly poučné. Po návratu z Křižanova následoval ještě večerní program.
Po probuzení a dobré snídani jsme museli vyklidit pokoje, ještě nás čekaly závěrečné activity a shrnutí
výletu. Po obědě jsme nasedli do autobusu a jeli domů. Výlet se nám velmi líbil. Zase jsme se vzájemně lépe poznali.
Jiří Kaňa

Tercie
Ve středu 23. 10. 2013 jsme se společně s
kvintou vydali ,jako každý rok, na motýlí výlet.
Letos jsme prvním rokem vyměnili Křižanov za
rekreační středisko Prudká. Poprvé za 3 roky na
škole jsme na motýla cestovali vlakem. Doprovod
nám dělaly paní učitelky Simona Chrastilová a
Blanka Cahová. Naše letošní téma znělo drogy,
cigarety a alkohol. Hned první den jsme si udělali
menší procházku do 3km vzdálené vesnice s
názvem Doubravník. Ve čtvrtek jsme jeli vlakem
do 8km vzdálených Nedvědic, kde jsme si vyšlápli
na hrad Pernštejn. Během pobytu jsme podnikali
různé aktivity, skupinové projekty,secvičovali
scénky a měli samozřejmě i nějaký ten čas pro
sebe. V pátek dopoledne jsme odjeli vlakem zpět domů. Letošního motýla jsme si užili, počasí bylo vydařené a
těšíme se na další rok.
Julie Moškvanová
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Kvarta

23. až 25. října jsme byli na motýlím výletě v Prudké. Odjížděli jsme ráno vlakem a na místo jse dorazili na
oběd. Jako každý rok s námi jel pan učitel Šedý a paní učitelka Formanková. Byly jsme 3 třídy - 4.C, 6.C a 3.A.
Letošní pobyt byl zaměřen na komunikaci a vedení konfliktu, porozumění a uvědomování si své ceny a
místa v kolektivu.
První den, tedy den příjezdu, jsme se najedli, vybalili a šli do nedalekého města Doubravník, kde si všichni
nakoupili pití a jídlo na večer. Po návratu nás čekal další program, teď výukový. Bavili jsme se pomocí prezentace
o kyberšikaně a hrozbách na internetu. Upřesnili jsme si pár pojmů tohoto tématu a řekli si, jak se jim vyhnout. Po
večeři jsme se vrátili k programu a pak už nás čekalo volno před večerkou.
Druhý den jsme se vrátili k různým výukovým materiálům, autotestům a podobně, po obědě ale
následovala hodně dlouhá procházka. Naštěstí cestou na hrad Pernštejn jsme jeli vlakem, ale cesta zpátky byla
horší. 8 kilometrů převážně v lese nás všechny zřídilo natolik, že hned po příchodu jsme lehli a ani na večeři se
nám moc nechtělo. Po jídle jsme ale měli opět krátký program a soutěž o nejhezčí kamínek, kterou vyhlásila paní
učitelka na Pernštejně. Bylo vtipné sledovat všechny hlavy dole, hledající pěkný kamínek. Následovalo další
osobní volno a poslední noc na našem výletě.
Ráno, většina z nás smutných, že odjíždíme, jsme se po snídani sbalili a nachystali pokoje na chatách na
úklid. V Hustopečích jsme byli ještě před obědem. Když se zpětně podívám na necelé tři dny plné poučení, her,
zábavy a chození, tak jsem za tyhle školní výlety hrozně ráda. Dají nám možnost se se spolužáky sblížit a poznat
je i mimo školu.

Terka Foretová

Kvinta
Dne 23. října naše třída 5. C vyrazila na svůj
třetí motýlí výlet. Naše cesta mířila do rekreačního
střediska Prudká, kam jsme společně s naší
třídní, paní učitelkou Jiráskovou a paní učitelkou
Komínkovou dojeli vlakem.
Ihned po příjezdu jsme začali plnit úkoly a aktivity.
Psali jsme, co čekáme od výletu a hráli různé hry po
celý den. Nejvíce jsme si asi oblíbili „Kocourka“ a
„BANG!“
Na devátou hodinu večerní si pro nás paní učitelka
připravila relaxační cvičení, které si spousta z nás
oblíbila.
Druhý den jsme po obědě jeli vlakem na Pernštejn,
kde se nám všem moc líbilo. Po tomto pěkném
výletě na hrad, jsme začali připravovat saláty
z ovoce a zeleniny.
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Večer jsme si všichni sedli do kolečka a začali
diskutovat na téma Zdraví. Myslím, že tato diskuze naší
třídě hodně pomohla.
Třetí den ráno nás čekala rozcvička a po ní jsme se
už bohužel museli balit. Tento výlet jsme ukončili krásnou
aktivitou, kdy jsme spolužákům psali na papír, který měli
přilepený na zádech, věci, které na nich máme rádi.
Za naši celou třídu bych chtěla poděkovat oběma
paním učitelkám za to, že si pro nás připravili tak pěkný
výlet. Už se těšíme na další rok!

Tereza Vaculíková

1.A
Dne 18. 9. třída 1.A s paní učitelkou Růžkovou
a Potměšilovou vyrazila na adaptační výlet „MOTÝL“.
Hned po příjezdu nás pan správce ubytoval a seznámil
nás s pravidly pobytu. Po vydatném obědě jsme se
vydali na procházku do tamějšího lesa. Tam jsme
hráli hru, při které jsme se dozvěděli něco o našich
spolužácích. Odpoledne nás bavily paní učitelky svým
programem a navečer jsme si zahráli na režiséry filmu.
Druhý den jsme šli do Křižanova zjišťovat
informace o tomto městě a dále jsme je měli zpracovat
do reklam, kterými bychom nalákali turisty. Poslední
den jsme si před odjezdem rozdali těšítka, která jsme
si vzájemně po celou dobu pobytu psali a cestou domů
jsme si je pročítali. Myslím, že tento výlet napomohl
zcelit třídu. Děkujeme paním učitelkám za trpělivost a
těšíme se na dalšího „motýla“.
Přikládáme píseň, kterou jedna ze skupin použila pro propagaci Křižanova ve své reklamě.
S jahodami na cestách,
nepoznáte, co je strach.
Chcete-li být beze slov,
navštivte náš Křižanov.

Zámek je zde vysoký,
však za ním ústav ukrytý.
A pokud v boha věříte,
do kostela si zajdite.

Koncem září je tu pouť,
anebo transvestit show.
Když prachy si vezmete,
do kasína zajděte.

Už v 14tém století,
velká zpráva vyletí.
Postaví se radnice,
to čumíte slepice!

Všude kolem příroda,
ten smrádek, to je lahoda.
Zastavte se v cukrárně,
nacpete se pořádně.

Babka je tu stoletá,
Eskalibr vymetá.
To je známá diskoška,
babka je to divoška.

S jahodami na cestách,
nepoznáte, co je strach.
My jsme prostě nejlepší,
to je konec, raz, dva tři.

Nela Vetýšková, Barbora Bažantová
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SEXTA ( PRUDKÁ, 21. – 23. 10. 2013)
I když se několik žáků naší třídy nepřihlásilo, naštěstí se náš motýlí výlet konal. Jako učitelský doprovod
s námi jeli pan učitel třídní Tupý a paní učitelka Cahová. Program byl zaměřen na rozvoj mezilidských vztahů,
porozumění, komunikaci, sebeovládání, sebehodnocení apod.
Seděli jsme u stolů i v kroužku, psali, kreslili, povídali si i debatovali. Zjišťovali jsme, co máme společného,
hledali na ostatních něco pozitivního, přemýšleli nad významem slova sebeúcta a nad svým osobním kouzlem a
zkoušeli další „motýlí aktivity“. Také jsme se dostali k otázce, jaký problém nás trápí všeobecně a jaký ve třídě.
Na třídním problému jsme se všichni shodli. Na toto téma proběhla zajímavá debata, ve které mohl každý něco říct.
Doufám, že se nám tento problém podaří společnými silami vyřešit a odstranit.
Samozřejmě že jsme neseděli stále zavřeni v budově. Bylo krásně, a tak jsme všechny tři třídy podnikly
menší výlet na Pernštejn. Jeli jsme vlakem dvě zastávky do Nedvědic. Hrad jde vidět již z nádraží, odkud je to na
něj kousek. Zpět do rekreačního střediska jsme se vydali pěšky. Bylo to pouhých osm kilometrů.
Snad za celou třídu mohu říct, že se nám tento pobyt moc líbil. Ať už kvůli programu, večerům nebo krásné
přírodě okolo.
Magdaléna Dybová

Septima
Po šesti letech jsme zase dostali příležitost jet na motýlí výlet. Této šance jsme samozřejmě využili, ač ne
všichni ze třídy. Spolu s námi (třídou 7. C) se „motýla“ jely paní učitelky Blanka Cahová a Margita Křížová. Do
ubytovny v Křižanově jsme se dostali vlastním autobusem.
Programem, tedy klasickou náplní výletu, byly hry a aktivity ke stmelení kolektivu (třídy), což, myslím
si, proběhlo úspěšné. Zpestřením toho, jak strávit čas, byla zcela jistě procházka do města hned první den. Na
pořadu druhého dne byla kromě jiného návštěva zařízení pro handicapované mladé lidi v Březejci, která ve mně
osobně vyvolala smíšené pocity. Na jednu stranu mi bylo klientů domova líto za jejich postižení, ale byl jsem rád,
že je místo, kde se o ně dobře postarají. Nejprve jsme si prohlédli celý areál, nahlédli jsme do učeben, do pokojů,
nahlédli jsme do speciálně upravených sociálních zařízení a prohlídku jsme ukončili v jídelně, kde pro nás měli
připravený čaj a malé občerstvení. Každý z nás také dostal na památku ručně utkaný náramek.
Když to tak shrnu, tak jsme si užili spoustu legrace a byla to pro naši třídu taková příjemná nostalgie prožít
po letech „stejný“ výlet, ale o několik let později.
Petr Kučera, 7.C
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3. A
Dne 21. 10. 2013 jsme se vydali na náš třetí motýlí výlet.
Tentokrát jsme však zavítali na nové místo! Do rekreačního střediska
v Prudké u Tišnova. Vyrazili jsme společně s paní třídní učitelkou, Marií
Němečkovou. Jako doprovod a pomocná ruka s námi jela paní učitelka
Křížová.

a

Tento rok jsme se na motýlím výletu měli dozvědět a naučit to,
jak se vypořádat se stresem. Během pondělního odpoledne jsme
debatovali o stresových situacích. Rady, které jsme se dozvěděli, nám
poslouží celý život! Za zmínku také stojí procházka po blízkém okolí.
Několikabarevné lesy a příjemné babí léto udělali dojem snad na
každého. Cestu nám zpříjemnily drobné hry, které závisely na spolupráci
soustředěnosti. Proběhlo také první fotografování v podzimním pozadí.
Následně jsme zkoušeli pojmenovat svůj stres. Zařazení našeho stresu
do určité skupiny nebylo vůbec jednoduché. Někdo se našel všude, jiný
se nedokázal zařadit nikam. Večerní program pobavil celou naši třídu.
Všem doporučujeme zahrát si hry „Koho máš rád?“ nebo „Princové a
princezny.“ Po těchto hrách vám smích zaručeně prodlouží život!

Druhý den dopoledne jsme opět pracovali na
téma stres. Náš program začal úžasnou relaxační masáží
– nebojte, byli jsme oblečeni! Kuriózní bylo, že dvojce,
které se vzájemně masírovaly, byly opačného pohlaví.
Odpoledne jsme využili perfektního počasí a vydali se
na hrad Pernštejn. Jak řekla pí uč. Němečková: „Takové
příležitosti se musí využít, když je to kousek.“ Abychom
si jednu cestu ušetřili, pod Pernštejn nás přivezl vlak.
Při zpáteční cestě se všichni kochali krásnou krajinou
a užívali příjemné slunečné počasí. Každý šel svým
tempem, každý vnímal jinak krásu přírody. Na stres
prostě nebyl čas – a to byl také účel!
V pozdějším úterním odpoledni jsme zvládli
dokončit nachystané aktivity týkající se stresu.
Zajímavou aktivitou byla „Vrtule mého stresu“. Měli jsme jmenovat, co nás stresuje ve společnosti, rodině, škole.
Večerní program byl opět parádní, jelikož jsme se vrátili do našich mladších let a zahráli si „Městečko Palermo“.
Zapojily se i naše milé paní učitelky, a jelikož jedna byla mafiánka a druhá policistka, bylo zajímavé sledovat průběh
celé hry (bohužel obyvatelé brzy mafiánku popravili). Do noci jsme si potom povídali, bavili se, diskutovali a také
jsme věnovali čas psaní dopisů a vzkazů do obálek jako každý rok.
Ve středu ráno jsme po úklidu pokojů dostali poslední materiály k tématu našeho třídenního pobytu v Prudké
a odnesli jsme si tak domů spoustu užitečných rad, jak zvládat stres a jak se mu vyhnout. Během celého pobytu jsme
utužili kolektiv a užili si spoustu legrace!
Oběma učitelkám děkujeme za krásné tři dny, které nám věnovaly. Doufáme, že příští rok se vydáme na
dalšího a také posledního motýla před maturitou.

Nikol Sotolářová, Anna Ondráčková

IX/01

13

„Musíš tak dlouho chtít být motýlem, až nebudeš chtít být déle housenkou.“
Bye, bye, „motýli“. Bye, bye, Prudká a Křižanove.

Exkurze do Dolních Věstonic
Letošní začátek října byl opravdu teplý, příjemné počasí přálo i exkurzím. Ta na Pálavu a Dolních Věstonic patří ke stálicím.
Podle následujících řádků se i ta letošní vydařila.

V pátek 4. 10. jsme se my, kvinta, společně se
třídou 1. A, vydali na výlet do Dolních Věstonic a na
Pálavu. Jako doprovod s námi jela paní učitelka Komoňová
a pan učitel Handl. Sraz byl ráno v 8,15 u školy. Cesta byla
krátká. V muzeu ve Věstonicích jsme strávili něco přes
hodinu, dozvěděli se plno zajímavých informací o Dolních
Věstonicích a jejich okolí z dávných dob, kdy byla
zhotovena soška Věstonické venuše, které je muzeum
zasvěceno. Také jsme si mohli prohlédnout starověké
nástroje, pazourky, kostry, šperky, různé úlomky talířků,
hrnků nebo třeba knoflíků a hlavně přesnou repliku sošky
Věstonické venuše. Dozvěděli jsme se, kdy, kde, kým a za
jakých okolností byla soška objevena a také kde se nachází
její originál. Po tom, co jsme udělali několik fotek u
venuše v nadlidské velikosti, jsme zahájili dlouhou cestu na Pálavu.

14
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Cesta trvala asi hodinu a půl, šli jsme do kopce, z
kopce, do kopce, z kopce a tak pořád dokola. Pan Handl nám
popisoval všechny možné druhy rostlin, stromů a keřů, které
jsme potkali a řekl nám pár známých legend, které se k Pálavě
vážou. Nezapomněli jsme ochutnat ani pelyněk. Dorazili jsme
k hradu, z kterého byl krásný výhled na nádherné okolí Pálavy,
pan Handl nám ukázal každou vesničku, na kterou bylo možno
dohlédnout a řekl nám o nich nějaké zajímavosti.
Pak jsme šli zpět na autobus do Dolních Věstonic,
který nás odvezl do Hustopečí. Celý výlet byl moc pěkný a
vydařený.
Bára Komoňová, 5.C

Fascinující Paříž!
V sobotu 21. září jsme se vrátili z pobytu plného
památek, focení a nakupování v Paříži. Odjížděli jsme v
pondělí 16. září v 1 hodinu odpoledne a na místo jsme dojeli
asi v 7 ráno. Ale myslím, že výlet za nevyspání a nepohodlí
stál.
Po 18-ti hodinové cestě se zastávkami jsme dorazili
na Trocadéro s nádherným výhledem na Eiffelovu věž.
Následovala menší procházka po Martově poli, parku přímo
naproti Vojenské akademii, kde studoval Napoleon.
O půl desáté jsme už čekali na lístky a vyjížděli na
Eiffelovku. Většina z nás si koupila i vstup do třetího patra,
tedy nejvyššího. Výhled je přímo kouzelný. Následovala asi
hodinová projížďka lodí. Paříž se nám ukázala z perspektivy
Seiny, mohli jsme vidět například krásné mosty, dát si
zasloužený odpočinek a ohřát se čajem. Další na programu
byla Invalidovna s ostatky Napoleona, jeho bratrů a syna.
Dostali jsme také čas projít si muzeum s několika spíše
válečnými tématy. Bulvár Champs-Élysées s Vítězným obloukem byla poslední zastávka za první den našeho výletu. Pro
většinu byla úleva konečně dojet do našeho hostelu MIJE, budovy ze 17. stolení, poblíž Seiny.
Druhý den jsme vyjeli z Paříže do Versailles, sídla Ludvíka XIV. Prošli jsme si rozlehlé zahrady a individuálně i zámek.
Pak jsme přejeli do La Défense- moderní čtvrti s mrakodrapy a supermoderními stavbami - a dostali osobní volno k nákupům
v obrovském obchodním centru.
Ve čtvrtek jsme si prošli největší hřbitov v Paříži Père-Lachaise, místo posledního odpočinku mnoha významných
osobností (Edith Piaf, Jim Morrison, Oscar Wilde,...). Následoval přejezd do velmi milé části města Centre Pompidou s moderní
galerií a spoustou obchůdků. Také jsme se šli podívat na nejvyšší bod Paříže Montmartre (125 m n. m.), kde je bazilika Sacré
Coeur. Cestou zpátky na autobus jsme šli kolem nejslavnějšího kabaretu Moulin Rouge. Hodně z nás se těšilo i na večerní
procházku, které jsme se konečně dočkali.
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V pátek, tedy poslední den v tomhle krásném městě, jsme začali v Tuilerijských zahradách, kde jsme se chvíli kochali
okolní krásou a pak zamířili rovnou do Louvru. V obrovském muzeu jsme dostali mapku, ale stejně nás všechny zajímala Mona
Lisa. Po chvilce chůze po značkách jsme ji našli. Je krásná a jedinečná.

Přecházeli jsme po Pont des Arts, ale známější je jako Most
zamilovaných. zábradlí mostu zdobí zámky, které denně přibývají.
Zamilované páry tu pečetí svou lásku připnutím zámku se jmény
a klíčky pak hodí do Seiny. Katedrála Notre Dame je - jako vše v
Paříži- kouzelná. Velkolepá a uvnitř tmavá a tajemná. Poté jsme se
přesunuli před nejstarší univerzitu, Sorbonnu. Někteří využili volno
k návštěvě Lucemburské zahrady, jiní vyzkoušeli francouzské
speciality v místních restauracích a kavárnách.
V 19 hodin už jsme se rozloučili s Paříží a vraceli se přes
Francii a Německo do České republiky. Do Hustopečí jsme se
dostali už v 11 hod.
Za tenhle výlet jsem opravdu moc ráda a budu na něj
vzpomínat v dobrém. Paříž mě naprosto uchvátila nejen dechberoucí
architekturou a památkami, ale i módou, která byla vidět nejen ve
výlohách, ale i v ulicích. Nemohla jsem si přát být na lepším místě,
než právě tady.
Terka Foretová, kvarta
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Projekty
Den Comenia
Dne 7. 10. 2013 proběhl na naší škole den Comenia, což je projekt, jehož se naše škola už od roku 2012 aktivně účastní.

Společně s Erikou Flajšingerovou a Filipem Pleskačem jsme si pro třídy prima, sekunda, kvinta a 2.A připravili krátkou
prezentaci o tom, co vše Comenius nabízí. Společně jsme zhlédli několik videí vytvořených jak studenty z naší, tak i ze
zahraničních partnerských škol. Mezi nimi byly i zajímavé dotazníky, které nám měly ukázat znalosti obyvatel ostatních zemí
o České republice.
Dále jsme v doprovodu fotografií ostatní seznámili s tím, jak probíhal program při návštěvě Rumunska v dubnu
letošního roku. Mluvili jsme o tom, co se nám nejvíce líbilo a jak se rumunské školství a kultura liší od té naší. Za zmínku také
stála návštěva Portugalska, jež proběhne na začátku června 2014 a na kterou se již všichni moc těšíme.
Doufáme, že tato akce byla přínosná, a přilákala další zájemce o účast v projektu i v budoucnu.

Klára Menšíková, 5.C

Srdíčkový den
Je úterý 17. září a my, studenti oktávy a 4.A, se po malých skupinkách scházíme ve škole. Dnes ale do lavic neusedneme.
Čeká nás totiž Srdíčkový den, který mají už tradičně na starost právě maturanti.

Každá skupinka dostala 20 barevných srdíček a 30 magnetek, zapečetěnou kasičku a vydali jsme se prodávat. Ze
začátku jsme si říkali, že prodat 50 kousků přece nebude žádný problém. Když to ale vezmeme z druhé strany – 600 kusů
celkem, to už taková legrace není.
Nejprve jsme štěstí zkoušeli u ostatních studentů ve škole. Tady jsme se ale
s velkým úspěchem nesetkali. Hlavně nejmladší žáci nám statečně odolávali a odmítali
přispět, nezlákaly je ani smutné pohledy roztomilých zvířátek na magnetkách. My jsme
se ale nedali a vyrazili do ulic. I tady jsme však museli čelit spoustě odmítnutí. Naštěstí
se ale našli i ti, kteří přispěli rádi. Někteří dali třeba o deset korun více nebo si koupili
rovnou dvě tři magnetky.
Nakonec jsme většinu srdíček a magnetek úspěšně prodali a těšili jsme se
z příjemného pocitu, že jsme alespoň trochu pomohli nemocným dětem, pro které je
výtěžek z této akce určen.

Eva Vencovská, 8.C
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Studenti čtou a píší noviny
Už poněkolikáté se naše škola tohoto projektu zúčastňuje, a jako vždy MFdnes publikovala hned několik článků od našich
studentů. Některé se přece jen do noviny nevešly, tak nabízíme alespoň malou ochutnávku.
(Ne)chtění a upřednostňovaní
Ctíme jakožto občané České republiky jiné kultury, náboženství či společenské zvyky v naší zemi? Otázkou není
jen postoj státu jako celku, ale i názory nás samotných, protože jsme to právě my, kdo tvoří tento stát. My, naše názory, naše
postoje.
V České republice žije zhruba 2% cizinců. To znamená jiná kultura, jiné společenské zvyky, jiná náboženství.
A jak se s tím náš stát vypořádává? Názory Čechů na multikulturalismus jsou velmi složité, zejména co se týče
Romů. Tyto vztahy jsou již dlouhá léta vyostřovány a dnes tento problém můžeme nazvat i za tzv. kulturní nesnášenlivost. Až
56% obyvatel žijících na tomto území si nepřeje, aby zde Romové žili. Dojde snad někdy v budoucnu k asimilaci těchto dvou
rozdílných a znepřátelených kultur?
Další otázkou je, chceme to vlastně? Při vzniku Československa v roce 1918 se jednalo o zemi kulturně velmi smíšenou.
Situace se však změnila v roce 1993, kdy se Československá federativní republika rozdělila na Českou a Slovenskou republiku.
Tímto okamžikem z multikulturního státu vznikají dva státy monokulturní. Otázkou zůstává, jak se vypořádáme s rostoucím
počtem cizinců v ČR, který se v posledních letech opět začal navyšovat, dnes, kdy jsme si již zvykli na monokulturu?
Možná bychom se mohli postupně těmto menšinám přizpůsobit, ale… proč? Tento stát je NÁŠ, tak proč se
přizpůsobovat „parazitům“? Pokud chce parazit, jakožto minorita splynout s majoritou, měl by se přizpůsobit přece on, ne?
Dokázat, že právě on tím již zmiňovaným parazitem není a dle mého názoru, jeho snaha o právě jakousi asimilaci jistě okolí
pozitivně ocení. Naopak když se jako Čech ocitnu v zemi jiných mravů, také se budu snažit co nejlépe přizpůsobit svému okolí.
V České republice jsou bohužel postoje lidí dosti ovlivňovány činy státu, který v mnoha případech, ač se to zdá býti
neuvěřitelné, upřednostňuje menšinu před většinou. Nedivme se proto, že je naše země vůči cizincům – jiným kulturám, tolik
odměřená.
A proto… ano, ctěme kulturu a mravy ostatních, ale jen do doby, než se začnou vymykat těm našim, protože jsme to
právě MY, kdo tu vyrůstali, kdo si budovali postavení a kdo si zaslouží cti a respektu.
Denisa Tomková, 8.C
Čas na změnu!
Celé dopoledne sedíme ve školní lavici, posloucháme výklad učitele, píšeme zápisky a testy. Odpoledne přijdeme
domů, zasedneme ke stolu, uděláme úkoly, naučíme se na zítřejší zkoušení a už je tu večer. Další den začíná opět stejná rutina
– škola, úlohy, studium; škola, úlohy, studium… A tak to pokračuje den co den.
Opakujeme, co slyšíme. Říkáme, co máme umět. Ale zajímá někoho náš pohled na danou věc? Jsme nuceni pamatovat
si velké množství informací, ale co logické souvislosti? Nemluvě o prezentačních dovednostech, umět svůj názor obhájit…
Myslím si, že dnešní systém výuky je poměrně zastaralý a potřeboval by nemalé změny. Proč bychom se nemohli
inspirovat například západním školstvím? Studenti v těchto zemích nejsou nuceni učit se vše nazpaměť. Podle mne je mnohem
podstatnější, že si potřebné informace umějí dohledat a použít je v praxi. Student by měl probíranému tématu porozumět,
pochopit souvislosti a znát kontext. Do výuky by se mohlo zařadit více praktických poznatků, pokusů nebo diskuzí. Není
potřeba učit se nazpaměť, abychom za několik dnů vše zapomněli, ale efektivně přemýšlet.
Také si myslím, že bychom měli mít větší svobodu ve volbě předmětů. Proč by měl například student, kterého zajímá
matematika a fyzika, studovat i dějepis? Je samozřejmě pravda, že je potřeba mít určitý všeobecný základ ze všech předmětů,
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ale později bychom měli dostat možnost většího výběru. Tak bychom se zároveň mohli na vybrané předměty lépe zaměřit,
dozvědět se více informací a prohloubit si znalosti. Do výuky by také mohly být zahrnuty i praktičtější a zábavnější volitelné
předměty, třeba umění, vaření, různé sportovní aktivity nebo větší nabídka cizích jazyků.
Myslím si, že výuka v České republice je na poměrně dobré úrovni, ale studenti jsou vybaveni především teoretickými
znalostmi. Podle mne by se tedy měl změnit právě nedostatek praktických schopností a dovedností, na které by měl být kladen
mnohem větší důraz.
Eva Vencovská, 8. C

Mezinárodní konflikty pod lupou
USA - nejmocnější vojenská mocnost na světě. I kdyby neměla právo se do čehokoliv vměšovat, kdo se jim
postaví? Rusko? Čína? Pes, který štěká, nekouše. Celá tato záležitost je provedena, jak se říká: „Jen na oko.“ Každý, kdo se
alespoň trochu orientuje ve vojenství, moc dobře ví, že letadlové lodě, bombardéry nebo stíhačky s technologií stealth udělají
své.
Teď už k samotné otázce. Podle mě právo mají, finančně jsou zajištění velmi dobře, a když zmíním vojenské
prostředky, tak ty patří přímo mezi znaky USA. V Sýrii ale se USA staví na špatnou stranu. Zde v podstatě ani nemají moc
na výběr. Problém je v zastupitelích válčících stran. Jsou to totiž v obou případech zfanatizovaní islamisté, kteří jen prolévají
krev kvůli bohu, v nějž věří. O použití biologických zbraní ani nemluvě. Zneužívají jich obě strany, a to ve velmi podobném
množství. Nejmoudřejší zásah by byl zlikvidovat rebely i vládní vojska, zrekonstruovat tamní vládu, nastolit nový režim a
s ničím se, lidově řečeno, nemazlit, ale k takovému radikálnímu řešení se podle mého názoru asi nikdy nepřistoupí, nebo
alespoň v nejbližší době ne.
Podobnou chybu dělá USA v Afghánistánu, kde je jejich přístup příliš laxní. Kdyby ozbrojeným složkám vláda
neházela klacky pod nohy, tak válka v Iráku a Afghánistánu vypadá úplně jinak.
Petr Kučera, 7. C

Nezapomenutelná zkušenost
Letošní septima byla před lety zapojena do aktivit mladých debrujárů díky své tehdejší fyzikářky Mgr. Kuncové. Léta utíkala,
paní Kuncová odešla do důchodu, nicméně s několika dalšími studenty v aktivitách pokračovala a pokračuje i nadále. Čtěte
zážitky studentky septimy.

Dne 12. 9. 2013 začala naše výprava do Abu Dhabi,
kde jsme se jakožto zástupci Asociace mladých
debrujárů zúčastnili Expo Science International,
což je akce pořádaná organizací MILSET, která
celosvětově podporuje vědu a techniku pro mládé.
Naše delegace z České republiky měla
čtyři skupiny, z nichž každá prezentovala vlastní
projekt. Ve vyzdobeném a připraveném stánku
jsme předváděli jednoduché avšak efektivní pokusy
pod názvem „Playful Physics“, tedy Fyzika hrou,
doplněné o ukázku z výuky robotiky, která se učí na
Základní škole Komenského u nás v Hustopečích.
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Celá expozice probíhala na výstavišti v centru Abu Dhabi – ADNEC. Bylo tam opravdu bohaté zastoupení nejrůznějších
oborů, jako matematika, fyzika, chemie, biologie, inženýrství, robotika, psychologie nebo počítače. Samotných projektů bylo
nad 300, takže účast byla opravdu veliká!
Výstava probíhala tři dny. Navštěvovalo ji mnoho lidí, školy, matky
s dětmi i samotní účastníci z celého světa – z Itálie, Německa, Kanady, Nigérie,
Indie, Japonska, atd. Nejvýznamnější událostí pro všechny však bylo, když
se přišel podívat sám Šejk Mansour bin Zayed al Nahyan, hlavní sponzor a
místopředseda vlády v UAE.
Po celou dobu pobytu nám bylo zajištěné ubytování v hotelech, jídlo
formou švédských stolů, doprava i výlety. Viděli jsme Velkou mešitu Šejka
Zayeda, projeli se na nejrychlejší horské dráze 240 km/h a prožili nádherný
závěrečný večer v místnosti s velbloudy, sokoly a beduínskými stany.
Tento večer byl už poslední a každá země měla za úkol předvést krátké
kulturní představení. Zazněla hymna UAE, promítly se obrazy významných
šejků. Naše česká skupina zazpívala píseň s doprovodem flétny a každý pozdravil
v cizím jazyce účastníky.
Na památku dostal každý z nás medaili, diplom a dokonce jsme vyhráli
pohár za jeden z nejoblíbenějších stánků!
Poslední tři dny – ty už se výstavy netýkaly, jsme
se přemístili do nového hotelu přímo na pláži. Koupali jsme
se v moři, nakupovali v obrovských nákupních domech, šli se
podívat do Emirates Palace, což je jeden z nejdražších hotelů
na světě a všude je samé zlato! Asi nejlepší však byl výlet
do pouště, kde jsme jezdili v džípech po dunách, vozili se na
hřbetu velbloudů a vyzkoušeli si i vodní dýmku, malování
henou, viděli břišní tance a povečeřeli.
Jako třešnička na závěr celé výpravy bylo, že jsme
poslední den strávili v Dubaji. Projížděli jsme se na tzv.
palmových ostrovech, byli v místním historickém muzeu,
vyfotili se u „plachetnice“ Burj Al Arab, nakoupili suvenýry
na trhu s kořením a zlatem, vyjeli na nejvyšší budovu světa Burj Khalifa a shlédli nádhernou tančící fontánu.
Pro všechny to bylo několik nádherně prožitých dní
a jedna z nejfantastičtějších a nezapomenutelných zkušeností
v životě.
Pavlína Kuncová, 7. C
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Soutěže
Slavíci ve školní lavici

Letos, již druhým rokem se student kvarty dostal do finále pěvecké soutěže Slavíci ve školní lavici, kterou
pořádají A-kluby ČR. Své zážitky a dojmy krátce popsal v následujícím příspěvku. Soutěže se z naší školy
zúčastnili dva studenti (ještě Daniel Mrkvica ze 2.A) a někteří o účasti uvažovali. Problémem ale bylo to,
že úkolem studentů je nahrát svůj zpěv s doprovodem na „nosič“ a zaslat porotě k posouzení.A to někteří
vzdali. Danovi i Martinovi děkujeme za reprezentaci školy.

Soutěž se konala 25. 10. 2013 v Brně v Bakalově sále. Letos jsem měl v plánu vystupovat s písní Eldorádo od
Waldemara Matušky, kterou jsem mimochodem zpíval i na akademii. Vystupoval jsem asi v polovině z 26 soutěžících.
V dalších třech hodinách zpívala druhá, starší kategorie. Následovalo vyhlášení výsledků… Netrpělivě čekám, jestli
mě pozvou na pódium, ale nakonec ne. Oproti loňskému ročníku, byla letos větší konkurence, ve které bylo mnoho
talentovaných zpěváků. Doufám, že pokud tam pojedu i příští rok, tak se umístím, a když ne, nevadí, zpívat nepřestanu.
Martin Pleyer, 4. C

Školní kolo pišQworek
Jako už je na naší škole tradicí, i letos se konalo školní kolo pišQworek pod vedením pana učitele Šedého. O napínavé
situace nebyla nouze. Čtěte příspěvek letošního vítěze.
Nejprve bych vás rád obeznámil, velmi stručně, s pravidly pišQworek. Na každé škole mohou vzniknout až 4 týmy po
5 hráčích. Pětičlenné týmy se na turnaji náhodně usadí k hracímu stolu a hraje každý jeden hráč pouze proti jednomu hráči ze
soupeřova týmu na 2 vítězné zápasy. Jakékoliv vystřídání hráče uprostřed hry je samozřejmě zakázané.
Tým, který loni reprezentoval naši školu v pišQworkách až do krajského kola, byl letos oslaben o jednoho člena.
Šimon Rampáček (4.C šk.rok 2012/13), který dokonce loni školní kolo vyhrál, z naší školy odešel. A tak bylo na zbytku týmu
letos obhájit svoji suverenitu na škole a zároveň napjatě čekat, kdo tým doplní.
Můžeme tak konstatovat, že letos měli všichni studenti našeho gymnázia velkou šanci se do top 5 hráčů na naší škole
dostat nebo v případě většího zájmu vytvořit další týmy. Velkým zklamáním tak, dle mého názoru, bylo, když se starší věkové
kategorie účastnilo pouze 5 lidí, kteří si v pondělní ve 14h našli čas a přišli si zahrát. Školní kolo se tedy stalo spíše než bojem
o místo v týmu, zábavným škádlením jednoho z našich starších, a tudíž možná i zkušenějších, hráčů.
Systém hry letošního školního kola: 1 skupina = 5 lidí – každý hrál s každým, pak ten, kdo skončil v tabulce 1., hrál
s druhým o celkové 1. místo a tak stejně i pokračoval i souboj o místo 3. a 4.
Možná taktika a možná také nepozornost stála za rychlou prohrou Davida Buie (3.A) proti P. Bognárovi (3.A). Pokud
za tím opravdu byla taktika, jak tvrdí David, pak se mu to nevyplatilo, protože později smolně prohrál proti J. Fridrichovi (8.C),
a nakonec skončil na celkové 3. Pozici, když porazil T. Bureše (5.C) v souboji o bronzovou příčku. Na pátém místě skončil
D.Šátek (7.C). Až ve směšně krátkém finále, které oproti napínavému loňskému trvalo asi 5 minut, porazil Patrik Bognár
Jakuba Fridricha 2:1.
Nakonec bych chtěl poděkovat panu učiteli C. Šedému, že i přes tak malý zájem turnaj zorganizoval, a doufám, že mu
neuděláme v dalších kolech ostudu a povede se nám letos předvést minimálně stejný výkon jako loni, ne-li lepší. Držte nám
tedy, prosím, všichni 12. listopadu palce, když budeme bojovat v okresním kole v Břeclavi o postup do krajského kola.
Patrik Bognár, 3.A
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Studenti a věda
Autodesk 3ds Max -základní kurz
FSI VUT Brno pořádala pro středoškolské studenty, kteří mají zájem o různé PC programy, třídenní kurz programu
Autodesk 3dsMax.Co se skrývá pod děsivým názvem, odhalí následující článek.

Autodesk 3ds Max je profesionální program pro
3D grafiku, vizualizace a animace. Kurz trval tři dny od
16. 9. - 18. 9. 2013 na VUT v Brně a byl zcela zdarma.
První den kurzu jsme se začali učit pracovat s programem a
ukazovali jsme si využití některých jeho funkcí. Odpoledne
jsme začali modelovat Náměstí Svobody. Modelovali jsme
postupně všechny budovy.
Druhý den jsme modelovali našeho “chopodýla“
což byla spojená chobotnice a krokodýl, a poté se ke všemu
přidaly textury. V odpoledních hodinách jsme měli hotové
celé náměstí Svobody a byli jsme připraveni na dokončení
celého projektu.
Třetí den jsme dělali poslední dodělávky “chopodýla“ a začali jsme do našeho projektu vkládat různé detaily
a postupně jsme se propracovávali ke konci. Kolem oběda jsme měli náš projekt hotový a tím náš kurz skončil.
S kurzem jsme byli spokojeni a doufáme, že se nám podobné příležitosti ještě dostane.
Zúčastnili se: Tomáš Šlancar, Richard Fous, Pavel Haluza, Radim Bádr (všichni ze sexty).
Richard Fous, 6.C

Organická chemie v praxi
Ten, kdo chtěl vědět více o organické chemii, biochemii a jim podobným vědám, se mohl přihlásit na jeden ze seminářů
Masarykovy univerzity v Brně.

Přednáška na téma „Příprava nových organických látek ovlivňující
buněčné procesy“ se konala 1. 11. a byla určena pro všechny nadšené
chemiky středních škol, kteří neváhali a včas se na ni přihlásili.
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Pro velký zájem se konala ve větší učebně, než se původně zamýšlelo, ale ubráno na kvalitě tím nebylo.
Přednášel nám pan Jakub Švenda - mladý doktor, který vystudoval organickou chemii na Harvardu v USA. Vše nám
vysvětlil srozumitelně a jasně (s americkým přízvukem) a snažil se nám co nejlépe zodpovědět naše zákeřné otázky.
Po ukončení zajímavé přednášky jsme si mohli prohlédnout dobře vybavené laboratoře a moderní přístroje
(např. elektromagnetický přístroj za 15 milionů ). Dohlíželi na nás pracovníci laboratoří, kteří nás zahrnovali různými
poznatky, jak který stroj funguje, a informacemi, co s jeho pomocí můžeme udělat.
Pro „vyvolené“ (ty, co se přihlásili na seminář mezi
prvními) čekalo odpoledne v laboratořích. Mohli jsme
extrahovat rostlinné barvivo, vyrobit si malé organické
buňky paralenu anebo buňky aspirinu. Ve velmi dobře
vybavených laboratořích jsme plnili zadaná témata (se
kterými nám, popravdě, pomáhali laboranti z univerzity) a
šlo nám to pěkně od ruky. O půl čtvrté všichni znavení, ale
plní dojmů, mohli vyrazit domů.
Sice jsem zjistila, že o práci v laboratořích toho ještě
moc nevím, ale po této zkušenosti jsem zase o kousek blíž k
„vědění“. Děkuji!
Lucie Kleinová, 6.C
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Sport
Školní rok je v plném proudu, a proto je tu souhrn toho, co se ve sportu stalo od července až po konec října 2013. A čtěte také
výzvu školních florbalistů, kteří by rádi rozšířili své řady a o úspěchu našich atletů na středoškolském poháru v atletice CORNY.

Úspěchy a pády českého sportu
Za čtyři měsíce se toho stalo opravdu mnoho, ale tím hlavním je zřejmě úspěch Zuzany Hejnové, která
vyhrála nejprestižnější sérii atletických mítinků na světě tzv. Diamantovou ligu v běhu na 400 metrů překážek. Její
výkony byly na vysoké úrovni již na olympiádě v Londýně roku 2012, kde získala bronz, ale pravidelně výborné
výkony ruku v ruce s dominancí na dráze ji zaručily prvenství v Diamantové lize, kde zůstala neporažená. Svoji
dominanci navíc potvrdila při vyvrcholení celé sezony na mistrovství světa, kde natáhla šňůru svých vítězství již
na 13 závodů. Logickým vyústěním životní sezóny pak byla nominace na nejlepší atletku světa a Evropy. Druhé
z ocenění následně získala, a tak dokázala, že tvrdou prací a soustředěním se člověk může dostat až na vrchol.
Doufejme, že Zuzku bude forma následovat i v příštích sezónách.
Zuzana Hejnová vyhrávala, ale to samé se nedá říci o české fotbalové reprezentaci. Česko začátkem roku 2012
hlásilo, že se dostane na MS 2014, které pořádá Brazílie. Když FIFA v roce 2012 losovala skupiny pro kvalifikaci,
přidělila naší reprezentaci Itálii, Bulharsko, Maltu, Arménii a Dánsko. Vypadalo to na skupinu, ze které by česká
reprezentace měla postupovat minimálně do baráže z druhé pozice. Jenže fotbalový svaz, trenéři i hráči měli zřejmě
velké oči. Zejména kvůli mizerné bilanci v domácích zápasech, kde naši reprezentanti vydolovali 3 body za výhru
pouze se slaboučkou Maltou, nakonec zapříčinil, že se velký fotbalový karneval bude muset obejít bez reprezentantů
se lvem na hrudi. V průběhu kvalifikace rezignoval na funkci u veřejnosti tolik neoblíbený trenér Michal Bílek a
poslední dva zápasy kvalifikace odtrénoval asistent Josef Pešice. Fotbalová veřejnost i experti se shodli, že tuzemský
fotbal prochází velmi těžkým obdobím. Na vině není jenom současná forma hráčů, ale i špatný přístup k mládeži a
korupční skandály. Český fotbal je k pláči a fanoušci uvidí již druhé mistrovství světa v řadě bez naší reprezentace.
Doufejme, že postoupíme alespoň na příští EURO v roce 2016, kde bude dle nových regulí UEFA postupovat 24
týmů namísto dosavadních 16.
Rozjely se také již soutěže dvou nejsledovanějších sportů v naší republice, a to fotbalu a hokeje. Jako každý
rok se o titul ve fotbalové Gambrinus lize poperou Sparta Praha, Viktoria Plzeň a Slovan Liberec. Slavia Praha se
bude snažit dostat opět na špičku tabulky po neúspěšných sezónách a Zbrojovka Brno, doufejme, začne vyhrávat
a udrží se alespoň ve středu tabulky. V hokeji se o něco později než ve fotbale rozjela extraliga, ve které se bojuje
o umístění v play-off. Mezi kluby se našly takové, které velmi překvapily, ale jsou zde i takové, které zůstaly za
očekáváním. Velmi dobré výsledky má zdejší HC Kometa Brno, kterou hřeje druhé místo v tabulce. Doufejme, že
to Kometě vydrží a třeba se budeme těšit na nervy drásající zápasy o finále Extraligy ve vyprodané brněnské Kajot
aréně.
Jan Trněný, 6.C
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Zdravím všechny naše studenty, tímto způsobem bych rád pozval zájemce o sportovní aktivity na
pravidelný pondělní trénink florbalu.

Scházíme se pokud možno každé pondělí ve školní tělocvičně. Hraje se od cca 14:30 do 16:30 (styl hry:
4+1). Vítáni jsou všichni studenti II. stupně našeho gymnázia bez rozdílu pohlaví, kteří o tuto hru mají zájem.
PS: Dovednosti nehrají roli, jde především o zábavu a vyplnění volného času zdravým pohybem a trochou
soutěžení v přátelském duchu.

Patrik Bognár, 3.A
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CORNY středoškolský pohár v atletice – okresní kolo

Dne 19. září se naše „velká atletická reprezentace“ vydala závodit do Břeclavi. Corny pohár je každoročně
rozdělen pouze do dvou kategorií, a to na družstvo juniorek a juniorů. Mohou tedy závodit jakékoli věkové kategorie
ze středních škol. Družstvo chlapců se seskládalo poměrně snadno, avšak za družstvo juniorek jsem závodila pouze
já s Radmilou Vrbovou.
Okresní kolo může nabývat dojmu, že se zde nesetkáte s žádnou konkurencí. To je ale pouze dojem. Měli
jsme možnost běžet nebo skákat vedle profesionálních atletů z Hodonína nebo Břeclavi. Za zmínku proto stojí
některé výkony. V běhu na 100m vybojoval páté místo Lukáš Galbavý a Martin Húsek doběhl sedmý. Nejdelší tratí
byl běh na 1500m. Zde jsme měli čtyři mužské zástupce. Nejlépe se umístil Tomáš Pohanka. Ve skoku vysokém
nás nejlépe reprezentoval Lukáš Hála, který se svým výkonem 160cm obsadil pátou příčku. Skok do dálky se stal
radostným pro Martina Adamce, který si vylepšil svůj osobní rekord na 520 cm. Mikuláš Urbánek byl nejmladším
účastníkem celého závodu a naši školu reprezentoval ve skoku do dálky a v běhu na 1500m. Radmila Vrbová skákala
do výšky a vrhala koulí. Vybojovala třetí a čtvrté místo.
Družstvo našich juniorů se umístilo na perfektním čtvrtém místě. Já a Radmila jsme vybojovaly páté místo.
Troufám si říci, že naše první návštěva na Corny poháru byla úspěšná! Velké díky patří paní učitelce Cahové,
která nás celý závod skvěle podporovala. Doufejme, že jsme všem ukázali, že i na hustopečském gymnáziu je o
atletiku zájem!
Anna Ondráčková, 3. A
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Filmy, seriály
fandom
Filmy Seriály Fandom
Zdravím v novém školním roce. Začíná zase seriálová sezóna, což nám dělá docela čáru přes rozpočet, jelikož začíná
i škola přidávat na své intenzitě. No nic, snad k nám to nějak vyjde, no.

V dnešním díle bych se chtěl podívat na jednu věc,
která nás, milovníky dobrých filmů, občas velmi rozčiluje:
chyby ve filmech. Kdo z vás nesledoval nějaký film a
neřekl si: To je pěkná blbost, tohle by nemohlo fungovat.
(pomiňme nerealističnost z pohledu našeho světa, musíme
se pohybovat v oblasti a
zákonů daného univerza,
pokud není řečeno jinak)
Na tyto nešvary se
velmi vtipným způsobem opírá stránka a youtube kanál HISHE, How It Should Have
Ended (Jak To Mělo Skončit). Autoři vtipným způsobem přetváří film do podoby, aby dával smysl. Počínaje strojem
času v Harry Potterovi, přes orly v Pánu prstenů a konče u Titaniku.
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Celá série ale nezůstává jen u faktických kiksů scénáristů, můžeme
zde nalézt parodie, reference a ikonické hlášky v nových kontextech. Dále zde
máme i Superhero Café, kde hlavně Superman a Batman komentují aktuální
dění ve světě kinematografie, ale občas si popovídají s kolegy z jiných světů,
Avengers a nebo třeba s Máriem.
Další věcí, která stojí za zhlédnutí, jsou Upřímné upoutávky. Znáte to,
upoutávky na film, který vbíhá do kin, nás mají za úkol vábit na film svou
hudbou, dramatičností, občas vtipem a tím vydělat autorům velké peníze z kin. Pravda je většinou jiná a sestříhané
věty z různých částí filmu dané dohromady většinou vyzní jinak, než v upoutávce.
Ale tyto upoutávky však čekají na to, až film projde nejen kiny, ale i vydáním
na DVD a Blue-ray. Potom hezky vezmou různé pasáže z filmu a sarkastickým
způsobem nás mužský hlas provází a láká na věci, které ve filmu opravdu jsou, za
doprovodů názorných ukázek z filmu. Občas sice mám dojem, že kritizují věci,
které jsou trochu mimo, ale musíme jim to nechat.
A posledním vybraným zástupcem je Všechno špatně s… (Everything
wrong with…).

Zde si autor pustí film, v rohu má stopky a pokaždé, když vidí nesmysl, jej
okomentuje. Potom své komentáře spolu s videem a časomírou sestříhá a dá na
internet. Videa jsou pak zakončena vtipnou slovní známkou kvality na základě
nalezených „chyb“.
Pokud neumíte anglicky, zkuste se podívat na VideaČesky, kde by mohlo něco
být s titulky.
Jakub Fridrich, 8.C
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Příspěvky
studentů
Nová rubrika, která nese pracovní název Studentská všehochuť vám nabízí příspěvky současných studentů
i absolventů. Dáváme tak prostor všem, kteří mají chuť podělit se o své zážitky, o své literární výtvory, …
Zkrátka, máte-li co nabídnout, nenechávejte si to pro sebe a pochlubte se. Budeme moc rádi.

Městské divadlo Brno – divadlo světového měřítka
Pokud nevíte, kam ve volnu zajít, tak toto kulturní okénko vám určitě poradí, kde to žije (nebo zpívá?). Daniela
jsme oslovily jako kulturního člověka, který toho o muzikálech ví skutečně hodně, viděl je, zažil mnohé premiéry i
derniéry. Slíbil nám, že by mohl přispívat kritikami nebo recenzemi v Salamandru častěji. Těšíme se. Těšte se.

Městské
divadlo v Brně se jako jediné divadlo v Brně zabývá divadelním žánrem, který je poměrně nový, a to muzikálem.
Komornější muzikálová scéna je i v Divadle na Orlí, která ale slouží pouze pro Janáčkovu akademii, studenty
muzikálového herectví. Hudební scéna MdB oslaví příští rok výročí. Už deset let se tam hrají muzikály jak domácí,
tak i zahraniční. Technická výbava hudební scény a velmi kvalitní soubor umožňuje hrát velmi náročná díla a to činí
toto divadlo výjimečným nejen v ČR, ale v celé Evropě. Muzikál je žánr, ve kterém je zapotřebí dokonale skloubit
tanec, zpěv a herectví. Herci MdB jsou srovnatelní s herci na Broadwayi či na West Endu a to i díky JAMU, která
je pro MdB dobrou líhní mladých talentů.
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Licence na muzikály jsou těžko sehnatelné, nejsou zrovna levné
a proces je zdlouhavý. Když na začátku MdB žádalo o licenci např.
k Čarodějkám z Eastwicku, pro majitele byli úplnými nováčky a divili
se, že si troufají rovnou na tak náročnou inscenaci, ve které je spousta
náročných prvků (jako je létání či bazén na scéně). Proto jim nejdřív dali
práva na inscenaci Oliver! a úkolem bylo ji zrealizovat po svém. Z výsledku
byli majitelé licencí nadšeni – Čarodějky MdB dostalo a dodnes sklízí
obrovské úspěchy.
MdB má velice široký repertoár, na kterém lze najít muzikály
světové (Chicago, Jekyll a Hyde,..), s historickým tématem (Papežka,
Jesus Christ Superstar,..), taneční (Kočky, Flashdance,..), pohádkové
(Mary Poppins, Sněhurka a sedm trpaslíků,..) či domácí (Očistec, Divá
Bára,..), které ovšem nejsou kritiky kladně přijímané.
Byla tu řečena inscenace Mary Poppins,
která určitě stojí za zmínku. MdB je teprve šestým
divadlem na světě, které tuto náročnou inscenaci
plnou triků a kouzel může uvádět. Scéna k MP je
obří, plná projekcí a bohatá na efekty. MP se stala
nejdražší inscenací z pohledu licence i realizace,
kterou MdB kdy uvádělo. Za hlavní roli byla
Johana Gazdíková nominována na cenu Thálie.
Nejnovějším muzikálem MdB je Flasdance.
Hlavní role Alex Owensové je téměř nejnáročnější
hlavní muzikálovou rolí. Brněnský Flashdance je
dá se říct světovou premiérou, jelikož po Americe
zatím probíhá jen turné a Broadway stále na svoji
premiéru čeká. Flashdance má spád a notoricky
známe písničky, jako jsou What a feeling nebo Maniac, se vám pěkně zaryjí do paměti.
Muzikálový žánr je dynamický, svižný a není přesně dána hranice, kde končí činohra a začíná muzikál.
Muzikál není příliš specifický – jsou díla, která jsou celá zhudebněná nebo naopak, autoři to mohou pojmout zcela
po svém a nikdo jim nemůže říct, že to tak být nemá apod. Pokud chcete vidět opravdu dobře provedený muzikál, je
zbytečné jezdit do Prahy, Brno vám dokáže nabídnout víc.

Daniel Mrkvica, 2.A

Maminka tě má ráda
Povídka našeho studenta ze čtvrtého ročníku vás určitě zaujme a možná ani oko nenechá suché.

Stál jsem za sklem a zíral do nemocničního pokoje. Spala. Obě spaly. Ležely tam, malý a velký obličej,
podobné jako dvojčata. Měly stejně roztomilý tvar nosu a stejně pootevřená ústa. Miminko se zavrtělo a drobnou
ručičkou s buclatými prstíčky si nemotorně přejelo po drobných rtech. Žena ležela nehnutě pod bílou přikrývkou,
která se mírně zvedala a klesala v rytmu jejího dechu. Hlavu měla otočenou na stranu tak, že několik pramínků
černých vlasů jí padalo do obličeje.
Zvednul jsem ruku a prsty se dotkl studeného okna. Tělem mi projelo nepříjemné zachvění. Nebyl to však
chlad skla, ale můj vlastní strach. Strach z té malé peřinky tam vevnitř. Srdce mi panicky tlouklo a já měl chuť
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utéct, někam daleko, na ostrov, pryč od lidí, pryč od všeho. Prsty mi zajely do kapsy a dotkly se něčeho ledového a
kovového.
Z lavičky za mnou někdo vstal a pomalu přišel ke mně. Vedle mého odrazu ve skle se objevila máma. Musela
si všimnout mého neklidu, vždyť mi srdce bušilo přes celou místnost. Pozoroval jsem v okně jako v zrcadle, jak se
na mě dívá skrz brýle se silnými obroučkami.
„Pamatuješ, jak jsi byl malý?“ zašeptala do ticha svým pronikavým hlasem. „Bylo ti sotva pět. Přišel jsi
za mnou, a já ti říkala můj hochu rozmilý, to jistě zas ti někde uličníci kamenem hlavu rozbili. A tys mi tenkrát
odpověděl...“
„Ne, maminko,“ dořekl jsem. „má hlava je dnes celá a ani koleno dnes nemám odřené.“ Obraz dávné
vzpomínky se mi vynořil před očima. Odvrátil jsem se od odrazu ve skle a podíval se na matku přímo.
Ucítil jsem, jak se mi v koutku oka objevila horká slza a pomalu skanula podél nosu dolů. Maminka natáhla
ruku a teplou dlaní mi ji sevřela z tváře. V hlavě mi začaly vyplouvat další vzpomínky, jako by pod jejím hřejivým
dotykem roztával led, který je uzavíral a jeho horké kapky mne očima opouštěly. Proudy slz mi stékaly po obličeji
jako krev dávných dětských ran a vsakovaly se do jemných obvazů maminčiných prstů.
„Promiň!“ zašeptal jsem. „Promiň, že jsem zapomněl!“ Maminka se usmála a jemně mi položila ruku na
rameno.
„To nevadí. Hlavně nezapomeň, že to malé tam vevnitř teď potřebuje tvoje ruce, jako tys potřeboval ty moje.
Nesmíš se bát. Vždyť to pro ni jsem ti přišívala knoflíky. To pro ni jsem ti utírala slzy. To pro ni jsem tě přivedla tam,
kde teď jsi.“ Naklonila se mi až k uchu a něžně zašeptala: „Ty to zvládneš! Pamatuj si, že maminka tě má ráda!“
Potom mě políbila na tvář. Z jejích rtů se mi do celého těla rozlilo horko, jako čaj, který mi vařívala. Otřel
jsem se tváří o rameno, abych zachytil poslední zbytečky jejího tepla, co ve vzduchu zbyly. Pak jsem vytáhl ruku
z kapsy a podíval se na maminčin náprstek, který se skrz mé prsty rozehřál jejím teplem. Zvednul jsem oči a zahleděl
se na svůj osamělý odraz v okně, potom na malý a velký obličej za ním. Sevřel jsem náprstek v dlani a zašeptal do
ní: „Taky tě mám rád, mami!“ Potom jsem přešel ke dveřím do pokoje a položil ruku na teplou kliku, kterou pro mě
maminka zahřála.
(inspirováno básní Jaroslava Seiferta Maminčino zátiší)
Vojtěch Mašín, 4.A

Učit se i o prázdninách? Ano!
Nemyslela jsem si, že může být učení tak zábavné! Přesto mě vyvedl z omylu jeden červencový týden plný angličtiny a nového
poznání. Nové přátele, zábavu, výlety, sport, radost a mnoho dalšího nabízí English Camp!....

English Camp vedou dva týmy: Americký a český tým. Letos
na camp přiletěli blázniví Američané z Arizony. Náš český tým patřil
pod CB v Kyjově a Bohumilicích a celé to do kupy dával jako vždy
(už několik let) KAM společně s americkou stranou (Josiah Venture).
Po celé ČR se během léta uskutečnily desítky campů – pokaždé
s jinými Američany (z New Yorku, Arizony atp.) a jinými českými
týmy.
Nejvíce jsem se bála rozřazení do anglických skupinek
různých obtížností na základě pohovoru s rodilým Američanem.
Nakonec vše dopadlo velmi dobře a já měla možnost být ve skupince
s těmi nejlepšími lidmi! Byli jsme spolu denně. Dopoledne jsme se
učili o největších městech Ameriky, také jsme zabrousili do anglické
gramatiky. Vše jsme pečlivě rozebrali, abychom všemu porozuměli. Jako skupinka jsme se sešli také večer, kdy jsme
jen diskutovali o životě a na různá zajímavá témata. Kromě učení jsme hráli spoustu amerických her a měli jsme
nejrůznější workshopy během celého týdne. Jeden den jsme také věnovali výletu. Beskydy nám nabídly pohled na
nádhernou krajinu.
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Bojíte se, že byste cizincům nerozuměli? Když se omluvíte,
že nerozumíte, vysvětlí vám to jinou cestou, máme přece ruce a nohy.
V krajním případě najdete jednoho z překladatelů, který vám pomůže.
Nejvtipnější na celém campu byla snaha Američanů mluvit
česky. Byli ale šikovní, naučili se říkat spoustu věcí, mezi kterými bylo:
,,Děkuji, ahoj, dobrou noc, dobrou chuť, prosím, mám tě rád.‘‘ Mimo to
jsme je naučili také něco, na čem si mnozí Češi lámou jazyky: ,,Třista
třicet tři stříbrných stříkaček stříkalo přes třista třicet tři stříbrných
střech.‘‘
Nejtěžším okamžikem nebylo, jak by se mohlo zdát, učení
angličtiny, ale loučení. Bylo smutné uvědomit si, že Američany vidíme
možná naposledy. S českými účastníky mám naštěstí stále možnost se
vídat. Camp jsme si všichni velmi užili, všichni jsme se naučili spoustu
nových věcí a máme spoustu vzpomínek.
Jestli se chcete dozvědět více, nejjednodušší cesta vede na www.
kam.cz a nebo se obraťte přímo na tým, se kterým jsem absolvovala
camp já na www.ecamp.kvalitne.cz.
Nikol Sotolářová, 3.A

Můj rok v USA
Když se nám přes fcb ozval Zbyněk (letošní 7.C), že by mohl přispět do Salamandru svými zážitky ze Států, moc jsme tomu
nevěřily. Během jednoho dne nám ale přišel krásný materiál, k nim záhy přibyly fotky a po prvním přečtení jsme konstatovaly,
že byť dlouhé, tak skutečně čtivé, vtipné a upřímné. Tak i vy, najděte si chvíli a počtěte si, jak se jednomu z vás daří za oceánem.

Po ročním vyřizování se mám 24. 8. 2013 vydat na svoji první, nejdelší a největší cestu. Na cestu do USA,
kde mám zůstat až do června dalšího roku.
Žádné emoce, žádné vzrušení, nic, na rozdíl od neskutečného stresu mých rodičů a přítelkyně. Poslední dny
jezdíme po rodinách, všichni se se mnou loučí, jako kdybych umíral. Nelíbí se mi to. Chci už od toho všeho utéct.
Všichni kolem mě se stresují a já už chci být radši z toho všeho pryč, ještě když mám poslední dny před odletem
zákaz sednout naposled na motorku, jedinou věc, kterou si ještě před odletem přeji.
V pátek, 24. 8. se se všemi v brzkých ranních hodinách loučím na Letišti Václava Havla v Praze. Se stejným
klidem zvládám i to, že má hned první ze tří spojů, které na sebe těsně navazují, zpoždění. Naštěstí ve všem nejsem
sám a letí se mnou až do USA Hynek, který má cíl na Aljašce. Díky mému otci - zdatnému cestovateli - všechna
letiště s přehledem zvládám, i když musím v Amsterdamu přes celé obrovské letiště běžet, rychle zodpovídám velmi
osobní dotazy imigračních úředníků a na poslední chvíli vše stíhám, na rozdíl od dalšího, prvního letiště v USA,
v Minneapolis. Se všemi zpožděními mi letadlo prostě uletělo. Se stálým klidem si vše pozjišťuji a rezervuji si o
hodinu pozdější let. Užívám si pohled z okna na úplně jiný svět, čímž trávím snad celou hodinu čekání na letadlo do
poslední stanice - Sioux Falls v Jižní Dakotě.
Kulturní šok. Tohle bylo to první, co mě potkalo, když si mě moje rodina dovezla domů, do 150 mil
vzdáleného Delmontu, malého, ale pěkného města. Po příjezdu se mi ale dělá špatně, když vidím poměrně malý,
špinavý a celkem chudý domek, ve kterém mám bydlet s dalšími 4 psy. Nechce se mi jíst, je mi špatně a jsem
strašně nervózní. Tento pocit se znásobí, když zjistím, že v tomto městě nemám signál na telefonu a moje hostitelská
rodina nemá internet. Snažím se domů volat z US telefonů, které nejsou pro mezinárodní hovory a tak se stejně
nedovolám nikam. Nakonec použiju Skype na telefonu, který je díky Bohu online. Rozhodně mě nedělá klidným,
že jsem dal domů vědět, že jsem v pořádku. Celou dobu jsem byl přesvědčen, že všechno zvládnu v klidu. Ničemu
ale nerozumím, nikdo mi tady nepomůže a nic si ani nepřeložím, nemám totiž kde. Jediné, co mi pomáhá je trpělivá
Kelli, moje hostitelská “matka”, která se mnou má určité pochopení a cítění, zejména co se angličtiny týče.
Hned další den se vydáváme do většího města, kde si můžu pořídit internet a telefon. Pořizuju si aspoň
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internet a následuje první nákup ve Walmartu, velkém nákupním centru asi jako Tesco. Dělá se mi znova špatně:
řady brambůrek, křupek, sladkostí, uličky jen pro limonády všeho druhu, jen krychle sýrů, šunek a nekřesťansky
velké porce vakuovaného masa. Radši nebudu jíst nic, než si vybírat něco z tohoto. Je to jako obchod pro hladová
zvířata, ne pro normální lidi. Nejtlustší lidi tady jezdí na vozíčcích, které si půjčí u vchodu.
Můj první týden bojuji. Angličtinu, kterou vedou tady, jsme se ve škole opravdu neučili. První zhruba
týden nerozumím ničemu. Někdy jsem za debila, jindy mám pocit, že to obrátím zpět domů. Není tady nic, co by
mě zaujalo a líbilo se mi, a při pocitu, že první lidi, kteří mi můžou pomoct, jsou 10 000 km daleko, mě ubíjí. První
týden byl pro mě zničující. Nikdy jsem si nedokázal ani ve snu představit, jak může zapůsobit na člověka prostě jiná
země. Úplně jiná. Někdy je mi tak na nic, že sedím a dívám se na zpáteční elektronickou letenku na červen 2014 a
čekám.
Další týdny se naštěstí nesly v mnohem lepším duchu. Už se se mnou nebaví jen holky, ale začali i kluci,
kteří se na mě doposud jen dívali přes prsty. Hodně mi také pomohl Giga, student z Gruzie, který byl vybrán a má
celý program zdarma, jelikož je jeden z nejchytřejších studentů v zemi, který byl oceněný i prezidentem Gruzie. Je
to ale naprosto vyrovnaný, vtipný a pohodový člověk. Postupem času nacházíme nespočet společných věcí a hlavně
víme, že v tom nejsme sami. To je to, co mě poposunulo o velký kus dopředu. S Gigem trávím všechen volný čas
stejně tak jako konečně s poznáváním té velké země se zprofanovaným názvem AMERIKA.
Lidé jsou tady zvláštní. Nebo mi to aspoň zvláštní přijde. Jsou prostě přátelští s neustálým úsměvem, na
což mě upozorňoval už můj taťka a spoustou dalších lidí. Nechtělo se mi tomu ale věřit, dokud jsem to nepoznal.
Otázka „Jak se máš?“ Vás prostě nemine nikdy, i když nemáte nejmenší ponětí, s kým vůbec mluvíte. Znáte jednoho
člověka, který vás seznámí s dalšími dvaceti, a tak se to nabaluje každý den. Když vás lidi, se kterými jste prohodili
sotva pár slov a seznámili se potkají později, mávají na vás jako na prvního máje a chtějí se s vámi bavit jako staří
kamarádi. Líbí se mi to. Je to něco, co neznám. Můžu říct, že mám kamarády všude, protože se s vámi dá do řeči i
prodavačka v obchodě a pak zjistíte, že jste si šli jen pro plechovku Coly a vlastně jste si i dobře pokecali. Lidé na
vás mávají z aut, … Jen z aut. Na ulicích totiž nikoho nepotkáte. Další věc, které jsem nevěřil. Když tuhle kapitolku
o pohybu amerických občanů hodně zkrátím, napíšu jen jednu věc - používají auto i na 50 metrů. Opravdu.
Žluté školní autobusy rozváží všechny děti až ke dveřím domu a
řidič čeká, až za sebou zavřou dveře při vstupu do domu, až poté se
dá na odjezd. Stejným způsobem všechny děti z okolí vyzvedávají.
Nehrozí, že by někdo chtěl vystoupit jinde, než tam, kde bydlí. Když
autobus zastaví, zmrazí se spolu s ním i doprava kolem něj, díky
vysouvacím cedulím „Stop“. Nedej bože, aby někdo autobus objel
přitom, když autobus stojí. Je to ale všem lidem, kteří tady nejezdí
v ničem jiném, než v obrovských velkoobjemových pickupech,
kterým říkají “truck” úplně jedno. Protože prostě nikam nespěchají.
Nikde se netroubí, nikde nejsou havárky. Když vás chce někdo
předjet, 10 minut jede za vámi a po předjetí jede dalších 50 metrů
v levém pruhu, aby vás náhodou neohrozil. Na naprosto rovných
silnicích, které jsou všude, můžou řídit už od 14-ti let. Není ale
důvod, aby nemohli. Nepotřebují totiž umět nic. Auto s manuální
převodovkou jsem tady ještě neviděl. Jediné, co potřebují, je umět
zastavit na stopce, která je většinou uprostřed ničeho. Jedete prostě
100 mil rovně, pak zatočíte doleva na křižovatce, jedete dalších
100 mil rovně a jste v dalším státě. Kolem dokola není nic. Největší vtip na tom je, že se tady dodržují předpisy.
Na silnici, kde bychom my lítali přes 200 km/h, tady dodržují 65 mil a přes tuto hranici ani ránu. Proč? Bývá moje
otázka často. Protože prostě nechtějí dostat pokutu. Je to drahé. Tento fakt mi ale nesedí s ostatními ze školy, se
kterými v autech jezdíme. Troubí na sebe, předjíždí se, blikají, vystrkují hlavy z oken a další. Kluci, kteří se chtějí
předvádět, s přehledem dosahují na běžných silnicích rychlostí 200 km/h, což mě trochu děsí, když vím, že když
přijde zatáčka, jsme mrtví, protože v podstatě řídit neumí.
Poslední dvě věci, ze kterých jsem měl strach a o kterých se chci ještě zmínit, i když tohle bude nejspíš
nejdelší článek v historii Salamandru. Byla to škola a strava.
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Škola je krásná, nová a čistá. Lidé jsou neskutečně
kamarádští, zvědaví a ochotní. Později si všímám,
že jsou všude kamery a to i ve školních autobusech,
které mají přímý přenos přes wifi přímo do kanceláře
ředitele. Předměty, které musím mít, jsou americká
historie, vláda a angličtina. Tři z povinných osmi
hodin denně. Jako další jsem si navolil hodiny Study
hall, multimédia, tělocvik, posilovnu a ještě jednou
Study hall. Do třech povinných předmětů jsem
dostal 1000 stránkové učebnice, díky čemuž jsem
si myslel, že končím dřív, než jsem začal. Hodiny
Study hall slouží k dělání domácích úkolů, což se mi
později velmi osvědčilo. Sám nevím, jak to dělám,
ale po dvou týdnech, kdy se se mnou mimochodem
neuvěřitelně kamarádští a nápomocní učitelé
přestali “mazlit” a moje výhody, jako dopisování
testu po hodině a ostatní věci šly stranou, mám stále
jedničky, nejhůře dvojky. A tak je tomu doposud. A
tímto děkuji Gigovi, který tady je se mnou, dal si
stejné předměty jako já a zprvu mě hodně táhl. Nechtěl jsem být za horšího, tak jsem prostě dělal. A on mě hodně
motivoval. S Gigem tady máme prospěch stejný. (Tímto zdravím všechny pedagogy v ČR). Postupem času ale
přicházím na to, že se v některých navolených hodinách nudím a chtěl bych si v druhém semestru, kdy můžeme
rozvrh kompletně změnit vzít více zajímavých a naučných věcí. Důraz na domácí úkoly je tady ale takový, že mám
málokteré odpoledne celé volné jen pro sebe nebo pro zábavu.
Ta hrozná věc, se kterou mě všichni strašili se naplnila - hrozná strava. Nic jiného, než mleté maso se tady
snad prostě nedělá. Mleté, přesolené, přechucené, hnus.. Je mi z toho někdy špatně. Do obchodu si většinou chodím
kupovat Orea, jediná věc, kterou znám z Evropy, které jím, když máme ve škole něco fakt hrozného, jako třeba
něco tak hrozného, jako mleté maso. :-) (Orea jím velmi často).. Ve škole máme i snídaně a obědy, přičemž všechno
platí stát. Poté, co dostanete porci mletého masa v hamburgeru nebo několik kusů mastné pizzy, si můžete nabrat
spoustu zeleniny a ovoce. Přijde mi to ale jen jako nucená věc, jen takové pofiderní gesto, jak bojují s obezitou, která
je tady opravdu rozsáhlým problémem, čemuž jsem taky moc nevěřil. Na jídlo si postupně zvykám, přičemž moje
váha ubývá, nikoli přibývá. Moje rodina mi tvrdila, jak nemá ráda fastfoody, že radši dají na domácí vaření. Díky
Bohu, řekl jsem si prvně.. To, co ale dělají doma, .. Možná by ten fastfood byl zdravější. Hned po výplatě se tady
jede pro obří nákup jídla a pití. Obří jako před apokalypsou. Takovýto nákup neděláme ani na Vánoce a na Silvestra
dohromady a věřím tomu, že nikdo, kdo nemá starost jen o svoje břicho, taky ne. Nákup se cpe do velkých mrazáků
a do ledniček. Vydrží ale zhruba týden.
CocaCola je posvěcená voda všech občanů této země. Nic jiného kromě Coly a Mountain Dew se tady nepije, chtěl
jsem říct nesnídá, neobědvá a nevečeří, stejně, jako cigarety a žvýkací tabák. Kapitola, která by popisovala to, jací
jsou tihle lidé bordeláři, by byla delší, než celý tento článek.
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Za tři týdny tomu bude čtvrt roku mého poznání této zaoceánské země. Je to
opravdu něco, co musíte zažít, protože je to naprosto jiný svět. Jiná mentalita,
jiná krajina, jiní lidé. Naprosto všechno je tady jinak. Postupně jsem pochopil,
že má každý plný dům psů. Jsou to prostě mazlíčci. V mém případě jsou to
opravdu vychovaní psi, díky Bohu. Bylo potřeba je trochu naučit, jak máme
čisto u nás a začít to praktikovat tady, jelikož je tady na naše poměry prostě
každý „bordelář“. Spousta věcí, nad kterými vám po tomto článku zůstal viset
otazník, vyřešte zprávou třeba na Facebooku. Vzhledem k tomu, že je toho
opravdu hodně, tak jsem si prvních 40 dní pobytu psal každý den zápis a poté
každý týden, z čehož bych chtěl vydat dokumentární knihu po návratu domů.
Poznal jsem ale spoustu výborných lidí, udělal si nespočet kamarádů, se kterými
si rozumím, bez problémů si s nimi povykládám a jsem neskutečně rád za to,
že jsem sem jel. Jedna důležitá věc ale je ta, že po té době, co tady jsem a už
jsem spoustu věcí poznal, můžu říct jednu věc. Jsem hrdý na to, že jsem Čech.
Zbyněk Surovec

Proč jít studovat do Zlína? Proč ne?
Ahoj,
jmenuji se Eva Rácová a osm let jsem studovala na Gymnáziu T. G. Masaryka v Hustopečích. Není to tak dávno, co jsem
maturovala, takže mám ještě celkem živě v paměti tu nervozitu, obavy a stažený žaludek. Naštěstí všechno dobře dopadlo, takže
momentálně studuji 2. ročník bakalářského studia na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně.
Konkrétněji - Ústav marketingových komunikací, což znamená, že ze mě jednou, jak doufám, bude markeťačka. =) To bych
asi taky měla vysvětlit. Můžu být třeba marketingový odborník, eventuelně koordinátor, reklamní kreativec a Public Relations
mág... Ale pěkně popořádku.

Neskutečný příval euforie a zadostiučinění. Mám maturitu! Je to tam, odmaturovala jsem! Po všech těch
úmorných hodinách strávených v knihách už si můžu oddychnout, můžu vypnout. Můj mozek snad nikdy nepobral
a nepobere takové množství informací v tak krátkém časovém úseku. O to víc si ho vážím, že je při maturitě
nevytrousil, ale prodal.
Nicméně nervy ještě nekončí. Podala jsem si přihlášku na čtyři vysoké školy. Jela na přijímací zkoušky. Teď
čekám. Vezmou mě? Ve schránce je dopis s hlavičkou Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Zuřivě se do něj dobývám.
Potom čtu: Rozhodnutí o přijetí ke studiu… V souladu s ustanovením… Vás přijímám… Nemůžu tomu uvěřit. Čtu
si to ještě několikrát, abych se ujistila, že vidím dobře. Vidím.
Vzali mě na tři školy ze čtyř. Vybrala jsem si Zlín. Musím se přiznat, že jsem o Univerzitě Tomáše Bati nic
nevěděla, dokud jsem nenavštívila veletrh vysokých škol Gaudeamus v Brně. Tam si mě její „stánek“ naprosto získal.
Byl originální a byli tam velice příjemní lidé. Stejně tak si mě o několik měsíců později získala celá univerzita.
Se vstupem na vysokou školu každému studentovi začíná úplně nová životní etapa. Nové zážitky, noví přátelé,
nové a cenné zkušenosti jak studijní, tak do života. Tady je už každý sám za sebe. Jistě, všude Vám budou tvrdit, že
právě oni jsou ti úplně jiní a výjimeční, ale Univerzita Tomáše Bati to pouze netvrdí, ona taková skutečně je. Moc
mě potěšilo, že na „Baťovce“ nejste jenom číslo. Už od prvního dne zimního semestru se o Vás všichni zajímají a
neberou Vás pouze jako bažanty, kterými bez pochyby zatím jste, berou Vás jako novou krev, která přišla rozproudit
univerzitní zdi novou energií a novými nápady. Nechají Vás ukázat, co ve Vás je. Cítíte se tam vítaní, cítíte se tam
dobře.

IX/01

35

Troufám si tvrdit, že Univerzita Tomáše Bati zaujímá skutečně
široké pole působnosti. Má šest fakult, z nichž si snad každý vybere
to pravé ořechové: Fakulta technologická, Fakulta managementu a
ekonomiky, Fakulta multimediálních komunikací, Fakulta aplikované
informatiky, Fakulta humanitních studií a Fakulta logistiky a krizového
řízení. A teď zatlačte slzu, univerzita také maximálně podporuje všechny
formy mezinárodní spolupráce. No není to krásné, pojďme se integrovat.
:-) Dostává se Vám tímto jedinečné příležitosti využít některého
z atraktivních výměnných pobytů a získat odlišnou perspektivu i zcela
specifické znalosti z cizích zemí, což se Vám v praxi skutečně vyplatí.
Univerzita poskytuje studentům velice kvalitní zázemí, zejména
pro vědu a výzkum. V současné době buduje vedle stávajícího
objektu Fakulty technologické nové laboratorní centrum nadupané
nejmodernějšími technologiemi. To zase bude „Nobelovek“…
Ona „Baťovka“ vůbec je velice moderní, kreativní, mladistvá a
otevřená světu. Tomáš Baťa by měl určitě radost, že univerzita nese jeho
jméno. Jeho inovativní, cílevědomý a podnikavý duch je tu tak nějak
všudypřítomný. Prostupuje celým Zlínem. No vidíte, Zlín. Typické
baťovské cihlové domečky, ale taky město zeleně, město studentů, město
kultury. Líbí se mi ta atmosféra. Zlín není betonová krabice. Je tam čilý ruch a přitom je tam klid, je industriální a
přitom v křehké rovnováze s přírodou, je umělecký a není umělý. Zlín je jedinečný a Univerzita Tomáše Bati taky.
Jsem ráda, že v tom dopise bylo: přijímám.
Přeji vám, ať si vyberete „tu pravou“ vysokou školu a jste spokojení. Věřím, že se v životě neztratíte a moc
držím palce. ;-)
Více informací o Univerzitě Tomáše Bati na: http://www.utb.cz/
Počtení o Ústavu marketingových komunikací je zase zde: http://ustav44.cz/
Eva Rácová
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