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Úvodník
Čas letí jako zblázněný! Ještě stále sami sebe každé ráno přesvědčujeme, že už je školní rok a musíme 

vstávat, jako kdyby bylo září, a on už je prosinec. Dokonce mám pocit, že na mě ještě vánoční nálada nepřišla. 
Poslední dobou se zamýšlím nad tím, jak mluvit vůbec o Vánocích a přitom se vyhnout jakémukoliv klišé. 

Je to v podstatě nadlidský úkol, a tak pokud se opravdu budu snažit se krotit, dostanu maximálně pojednání o 
silvestrovských oslavách. Možná to ale není tak špatný nápad! Proč jednou nenapsat něco o odstrčeném bráškovi 
Vánoc, Novém roce?

Nový rok vlastně není moc významný den. Přináší nám maximálně obrovský počet přeškrtaných dat 
v sešitech, když automaticky píšeme starý letopočet, nebo neskutečnou spoustu předsevzetí, které si už v únoru 
ani nepamatujeme. Bereme ho jako mezník v našem životě, i když nám vlastně jen připomíná, že jsme o rok starší 
(přeloženo do naší řeči: O rok blíže k maturitě!)

Nový rok jsme si stanovili sami, mnoho kultur jej má v úplně jiný den. Neudělali jsme to však se všemi 
svátky? Vždyť i Vánoce slavíme v prosinci, přestože se Ježíš pravděpodobně narodil v květnu, a přesto věřím, že 
jim to na smyslu ani krapet neubírá.

Nelze si obecně stanovit den v našem životě, kdy přijde zlom, alespoň většinou ne. U kalendáře bychom 
se bez toho asi neobešli. Kdo by neustále vymýšlel nové názvy měsíců?  Ale nový rok může ve vašem životě 
začínat v úplně jiný den než 1. ledna. Nová životní etapa nehledí na hezká data v diáři, ale přichází někdy pozvolna, 
někdy nárazově, ale nikdy ji nečekáme. Naučme se tedy čekat na nové věci a nové příležitosti každý den (nejen) 
nadcházejícího roku. 

Mou touhou je, abyste příležitosti neodmítali a hlavně: ABYSTE POTOM O NICH PSALI! Bára Novotná 
píše o tom, jak se nebála a vyjela na vlastní pěst pracovat do Anglie, mnoho studentů dostalo příležitost navštívit 
všemožná školení a různá zajímavá místa. Zkrátka je spoustu věcí, které stojí za sdílení.  

Věřím, že se Vám toto číslo našeho školního časopisu bude líbit. Přece jen jsme jej okořenili vánočními 
příspěvky, jako jsou například recepty na vánoční cukroví. Každopádně se nenechávejte ovlivňovat čímkoliv kolem 
Vás a užijte si Vánoce po svém. Hledejte jejich pravý smysl, tedy proč je vlastně slavíme.

Přeji Vám tedy příjemně prožité a požehnané Vánoce a hodně úspěchů a využitých šancí v novém roce 2014. 


Katka Radová, 7. C
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Ze života školy
Stužkování maturantů

Jako každý rok, i letos proběhlo stužkování do řad maturantů, tentokrát v obřadní síni na radnici. Nastrojení budoucí 
maturanti, plná „obřadka“ příbuzných a kamarádů, takový obrázek se naskytl každému, kdo přišel. Oslovili jsme zástupce 

obou tříd, aby nám popsali své zážitky.

4.A
Gaudeamus Igitur se rozléhá hustopečskou radnicí a pro nás to znamená jediné, brzo 
z nás budou maturanti. Pan ředitel zahájí obřad proslovem, promluví i třídní paní 
učitelka Komínková a z řad studentů vystoupí Tereza Machová. Dojatí jsou studenti i 
obecenstvo, které tvoří především rodiče a nejbližší příbuzní. Někteří z nás dokonce 
uroní pár slz.  
Nejprve je stužkován pan ředitel, následně i paní učitelka, která nás postupně volá a 
předává nám šerpu se stužkami. I přes malé nedostatky, vše probíhá tak jak má (aby 
ne, když jsme to poctivě několikrát nacvičovali). 
Ještě se tradičně všichni napijeme ze džbánu, ten se poté rozbije a každý si vezme 
střep pro štěstí. Pořídíme fotky do rodinného alba, rozloučíme se s rodiči a všemi, 
kdo se na nás přišli podívat. Jako třída jdeme k Vrbům a čekáme na oktavány, kteří 
stužkování mají ještě před sebou. Společně pak máme večeři a slavíme, jak dobře jsme 
to zvládli a jak to ještě lépe zvládneme u maturity.
 Jana Urbánková
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8.C (oktáva)
22.11.2013, den, kdy naše třída měla stužkování. Říkal jsem si, že to 
bude pouhá formalita, ale na tento večer nejspíše nikdy nezapomenu.
 Celé to začalo v 5 hodin odpoledne na radnici, ale všichni moji 
spolužáci včetně mne přišli o čtvrt hodiny dřív. Někteří měli trému, 
někteří to zase měli na háku. V místnosti před obřadní síní probíhaly 
poslední úpravy, každý chtěl vypadat co nejlépe. Hudba začíná hrát, 
dveře se otevírají a naše třída vstupuje po dvojcích v řadě za sebou do 
síně. Následně se páry rozcházejí ke stranám. Hudba utichla. Přišel 
pan ředitel, který měl připravený proslov. Po něm promluvila naše 
třídní, paní Cahová. Oba dva monology byly perfektně podané.
 Hned po odříkání proslovů přichází samotné stužkování. 

Nevím, jestli jsem byl jediný, možná nás bylo víc, co měli neskutečnou trému. Prostě jsem doufal, že bude všechno 
v pohodě, a taky že bylo. Všichni jsme byli ostužkování a ošerpováni, a tímto jsme se stali maturanty. Poté jsme 
„bouchli“ šampaňské, a všichni jsme si slavnostně připili ze džbánu, který neměl předepsaný dlouhý život, protože 
byl hned po vypití poslední kapky rozbit. Každý si vzal jeden střep z onoho džbánu, jako symbol štěstí.
 Nakonec jsme se seřadili a udělali jsme společnou fotku. Spolužáci se rozutekli ke svým blízkým a ještě se 
fotili spolu. Tímto formální část zcela neskončila. Ještě byla na řadě slavnostní večeře, která se konala ve vinném 
sklepě u Vrbů, kde dále pokračovala zábava. To už jsme nebyli samotná naše třída, ale i 4.A, která měla stužkování 
hodinu před námi. Ani neproběhl slavnostní přípitek, a většina z mých spolužáků už začala s obžerstvím. Chápu je, 
jelikož tomu, co pro nás bylo připraveno, se nedalo odolat. Večeře měla začít v 19 hodin, někteří přišli přesně na čas, 
ale to už měli jiní dávno snědeno a vypito. Teď už formální část končí a přichází zábava, která byla v proudu až do 
ranních hodin.
 Celkově jsem měl z tohoto večera úžasný pocit. Nenapadá mě nic, co bych mohl vytknout, můžu jen chválit. 
Takových večerů by mohlo být více, ale pak by to ztrácelo na exkluzivitě a na úžasnosti, kterou tento večer opravdu 
měl.
        Honza Soukop
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Tak co, gympláci, byli jste hodní?

Jako každým rokem Vám, milí studenti, přinesla třída třetího ročníku vyššího 
stupně radost (i počmáraný obličej uhlím a rťenkou), a to dne 6. prosince, 
den úmrtí biskupa svatého Mikuláše a výročí předvánočních radovánek. 

Návštěva časově vyšla téměř na všechny třídy. Nenavštíveným 
se hluboce omlouváme. Tento rok chodila pouze jedna třída a to septima. 
Vzhledem k tomu, že se mikulášského průvodu zúčastnila většina třídy,  
tak nám občas připadalo, že došlo více andělů a čertů než sedících 
studentů v učebnách. Když to tak shrnu z pohledu Mikuláše, musím 
pochválit třídu 1.A za 
nejlepší odezvu 

(protože v ostatních třídách jsme zpívali skoro sami, nehledě na to, 
že alespoň první sloku „Nesem vám noviny“ zná každé malé dítě). 
Přeji hodně štěstí třídám, které budou dělat mikulášský školní den. 
A kdo přemluví pana Zemánka, aby dělal čerta, tak má nehynoucí 
respekt.              
     Petr Kučera, 7.C

     

Tatrankový den  
 

Tak, jako každý rok jsme i letos uspořádali adventní den, který se konal 13.12 2013. 
Cílem této akce je vydělat peníze a následně je darovat pro potřebné. Letos jsme uvažovali o čokoládkách, 

žvýkačkách aj., ale nakonec jsme zvolili tatrankový den a k těm se prodávaly i dentální žvýkačky.  
Základy naší kampaně organizoval studentský parlament a pak 

velení převzala třída 2.A a 6.C.. Ti rozhodovali o tématické barvě,  
kterou byla zelená, dále o plakátech a podobných záležitostech. Nakonec 
jsme zvažovali, kam peníze darovat. Možností bylo mnoho, ale ve 
studentském parlamentu jsme se všichni shodli, že výtěžek, který zatím 
činí zhruba 1300 Kč, půjde na klimatizaci a podobné zvelebování potřeb 
pacientů v hustopečské nemocnici.

Barbora Bažantová, 1.A
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Taneční 2013

Plesová sezona se nám pomalu blíží. Hudba, tanec, společenský oděv, etiketa, to všechno k tomu nepochybně patří. Než ale 
na nějaký ten ples vyrazíte, je třeba se alespoň základům tance a společenského chování naučit...

Jako každý rok touto dobou se v Hustopečích konaly taneční kurzy pro žáky středních škol, pořádané městem Hustopeče 
ve spolupráci s taneční školou DANZA Brno. 

První hodina se konala 9. října 2013 a sešlo se 19 holek a 12 kluků ze tříd 1.A a kvinty. Tento rozdíl však brzy doplnili 
pánové ze starších ročníků, takže dámy neměly o partnery nouzi. Já jsem se letošních tanečních zúčastnila také, ne však jako 
student, ale společně s Viktorem Jančem jsem měla možnost tanec vyučovat. 

Již po první hodině bylo patrné, že tanec žáky oslovil. Začali jsme blues a waltz. Během následujících hodin jsme se 
naučili další standardní tance, jako jsou valčík, tango, foxtrot a slowfox, ale také jive, cha-chu a merengue, které řadíme mezi 
tance latinsko-americké. Velice „oblíbená“ byla také polka.

Po dlouhých „útrapách“ v tanečních se nám přehoupl čas a byl pátek 6. prosince. Dámy oblékly nádherné bílé šaty, 
pánové oblek a motýlka a chystali se na taneční prodlouženou. Prodloužená je vždy velkou událostí nejen pro žáky, ale i pro 
jejich rodiče. Během večera se žáci představili při úvodní polonéze a předvedli jednotlivé tance, v nichž byl vždy jeden nejlepší 
pár odměněn. Naučili jsme se i nějaké nové kolektivní tance, např. sirtaki, letkis, dokonce kankán. Myslím, že všichni si ten 
večer patřičně užili a možná protancovali i střevíce, protože parket byl opravdu pořád plný. 

Po prodloužené jsme měli ještě jednu hodinu – závěrečnou vánoční, která byla poněkud netradiční. Žáci si sami 
připravili pohoštění, byl také přípitek a samozřejmě se tančilo. Jelikož jsme se sešli v poměru 12 : 6, vyzkoušeli si pánové, jaké 
to je tancovat s dvěma dívkami najednou, což bylo velice zajímavé, obzvlášť takový waltz, ale skvěle se s tím poprali. 

Děkuji všem, co se zúčastnili. Doufám, že taneční byli pro každého nějakým přínosem. A budu ráda, když si zase spolu 
někdy zatančíme. :)

Petra Kratochvílová, 6.C
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Zasedání NPDM

Milí čtenáři, 
rádi bychom Vám v několika větách přiblížili, jaké to je zúčastnit se XVI. zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže 
(NPDM).

 
Zasedání NPDM se koná vždy jednou do roka, vždy se vybere za každý kraj několik zástupců, a ti jsou potom vysláni jako 

delegáti do Prahy.
Náš Jihomoravský kraj vyslal letos celkem čtrnáct delegátů, zároveň členů Krajského parlamentu. Měli jsme to štěstí, že paní 

Pokorná (koordinátora Krajského parlamentu) vybrala mezi čtrnáct vyvolených i nás, a my jsme mohli jet  15.listopadu do 
Prahy s ostatními.

 Programem letošního zasedání bylo ,,Česko po volbách a 
mladí lidé“. 

Během čtyř dnů jsme toho moc nenaspali, program byl opravdu 
bohatý, a tak i velmi náročný. 

V pátek, hned po příjezdu samozřejmě proběhla registrace 
(neskutečných osmdesáti dětí a mladistvých z celé ČR!) a 

zahájení. Samozřejmě jsme se nevyhnuli i seznamovacím hrám a 
přišlo i na první vlnu opravdu zajímavých wokrshopů jako: 

,,Sebe-prezentace“, ,,Marketing za pár     kaček“nebo  ,,Plánování 
a organizace“. 

 Druhý den jsme byli seznámeni s hrou  Konexión 
II.(pokračováním hry z minulého roku, kdy jsme si určili 
formu vlády v našem fiktivním státě Konexión). Letos bylo 
našim úkolem sestavit vládu- vytvořit politické strany, stát se 
leadery strany, sesbírat nejméně patnáct podpisů a vytvořit 
volební kampaň, která přesvědčí co nejvíce lidí, aby stranu 
volili. Během zasedání jsme proto navštěvovali i specializova-
né workshopy např. na téma: ,,Jak se dělá volební kampaň?“, 
abychom věděli jak postupovat. Kdo se nechtěl stát politikem, 
mohl si vybrat ještě mezi aktivním občanem a novinářem. 
Potom bylo jeho prací zásobovat naše noviny ,,The Konexión 
daily“ čerstvými zprávami a fotkami, občas ,,načapaných“ politiků.
 Po dobu celé akce jsme navíc diskutovali přes sociální síť Ourspace, kde jsme hlasováním vybírali otázky, které byly 
v neděli použity při diskuzi s leadery šesti stran v kině Atlas. Tam, jste mohli přidávat komentáře, otázky a témata mířená 
politikům i vy.
Pozvání do kina Atlas přijali: ODS, Hnutí ANO, Hnutí Úsvit přímé demokracie, Strana zelených, KDU-ČSL a Strana svo-
bodných občanů. A co vznikne, když se setká šest leaderů politických strach s osmdesáti aktivními delegáty z celé České 
republiky? Zajímavá povolební debata na otázky mladých lidí.
 Již tradičně se v pondělí konalo velké zasedání, tentokrát v Brožíkově síni na Staroměstském náměstí. I letos jsme 
hlasováním pozměnili návrh Usnesení NPDM pro nadcházející rok. Dokument je veřejný-můžete si ho přečíst na webových 
stránkách NPDM, anebo se přihlásit na stránku www.joinourspace.eu a připojit se k diskusi online. 
 XVI. Zasedání NPDM se nám moc líbilo. Program všech čtyř dnů byl skutečně skvělý a celá akce nám přinesla 
spoustu nových zkušeností a známostí.

      Adéla Malendová, 2. A  a Radim Bádr, 6. C
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Přípravy na ples

Co je každotýdenním tématem na pátečních zasedáních studentského parlamentu? Co se neúprosně blíží? ANO! Je to ples. 

Chtěla bych vám krátce popsat, jakým způsobem se na tuto velkolepou událost připravujeme, a zároveň bych 
chtěla požádat ty, kteří se chtějí na organizaci podílet, ať se hlásí, každá ruka dobrá! 

Novinkou letošního roku je zhotovení propagačního videa, které se natáčí tento týden v prostorách naší školy 
i v centru Hustopečí. Toto video poslouží k nalákání a zároveň ke zviditelnění naší školy, protože na tak malou školu, 
jakou jsme, dokážeme více než nějaké velkoměstské gymnázium.  

Velice krásně a lehce se o plánech mluví, ale tím těžší je i příprava kostýmů, rekvizit, ale i celkového scénáře 
a komunikace s herci. Moc o videu prozrazovat nechci, protože to bude velké překvapení, které ohromí mnohé z vás. 
Jistě víte, že nedílnou součástí našeho plesu je i tombola. Budeme velmi rádi, když se setká tolik cen, jak to bylo 
v loňském roce a to 250 cen.  Ti, kteří chcete věnovat jakýkoliv dar a obohatit naši tombolu, můžete tak udělat a nosit 
je do kabinetu p. uč. Potměšilové. 

Další důležitou roli hraje studentské předtančení, s potěšením můžu říci, že se setkal jako v loňském roce 
velký počet zájemců. 

Z letošního plesu mám velmi dobrý pocit, zatím nám vše vychází, jak si představujeme, velký zájem nových 
studentů nám práci usnadňuje a doufejme, že to bude dále trvat. 

Jak si můžete pamatovat z loňského roku na krásné umělé nebe vytvořené vámi na nápad T. Helmové a R. 
Vrbové – obě tyto studentky si vzaly i letošní ples na starost a na výzdobu se jenom těším. 
Závěrem bych vám chtěla popřát krásné Vánoce a po Novém roce se na vás těšíme na pátečních zasedáních 
studentského parlamentu, na kterých je i váš názor důležitý, tak vstaňte a přijďte se podělit o svoje nápady!  

Za studentský parlament Tereza Machová, 4. A

Fond Sidus

V půlce listopadu nám přišel z nadačního fondu 
Sidus balík se samolepkami, jejichž prodejem měli být 
podpořeni pacienti v nemocnicích. Upřímně řečeno, ve 
velký úspěch této akce nikdo příliš nedoufal. Nicméně jsme 
si řekli, že když už je jednou máme, měli bychom jejich 
prodej alespoň zkusit. Projekt s názvem „Jen na vlastní 
nebezpečí“ dostaly na starost třídy kvinta a 1. A. 

A tak jsme od pondělí 25. 11. do středy 27. 11. 
chodili o přestávkách po chodbách a pokoušeli se ostatní 
přimět ke koupi samolepek. Výsledek akce byl až nečekaný, 
celkem ochotně přispívali studenti i učitelé. Nakonec se 
nám podařilo prodat všechna alba (40 kusů) a vydělat více 
než 1.600 Kč. Tyto peníze tedy půjdou na léčení dětských 
pacientů. Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili a přispěli. 

        
 Pavla Krotká, 5.C 
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Exkurze, výlety,       
školní akce

Zahráli jsme si Maryšu
Dne 10. 12. 2013 se vydaly třídy 3. A a 4. A do Brna. V Centru volného času Lužánky se studenti seznámili s divadelní hrou 
Maryša bratří Mrštíků. 
 Brno je v této předvánoční době skvělé místo, kde sehnat dárky nebo si jen užít vánoční atmosféru, která 
panuje nejen na náměstí Svobody, ale i v okolních ulicích. My tam ovšem nezamířili za nákupy, nýbrž abychom se 
věnovali známé hře bratří Mrštíků.

 Všichni jsme byli v napjatém očekávání, jak bude celý 
den probíhat. Už při příchodu nás uvítala milá paní, která se 
nás hned ujala, a když jsme si odložili bundy a přezuli do 
pohodlnější obuvi, tak jsme pod jejím vedením zahájili náš 
program. Nejdříve jsme si napsali jmenovky, abychom si mohli 
všichni říkat jmény, ale hlavně, protože my jsme se navzájem 
víceméně znali, aby nás mohla oslovovat jmény lektorka Petra 
Rychecká. Hned nato jsme si zahráli tři hry. První hru jsme 
hráli ve trojicích. Bylo to takové zahřívací kolo. Jeden z trojice 
byl kráva, dva zbylí pak dělali stáj. Jeden (v našem případě 
dva), který nebyl ve stáji ani jako její zeď, ani jako kráva, byl 
v roli pasáka. Když chtěl, vykřikl buď „kráva“, „stáj“ nebo 
„vichřice“ a my se podle vykřiknutého pokynu míchali a 
střídali. 
 Druhá hra byla o sousedských vztazích. Utvořili jsme 
kruh a jeden z nás zůstal uprostřed – byl to bezdomovec, 
který chodil a žebral, jestli může u někoho bydlet s tím, že 
ten dotyčný by se pak sám stal bezdomovcem. Mohli jsme 
se také během hry navzájem vyměňovat na svých místech – 
obchodovat se svými domy, čehož bezdomovci mohli využít a 
vetřít se na volné, nehlídané a zejména neobydlené místo. 

 Poté jsme si ještě zahráli ve čtyřech skupinkách hru, při které jsme se už přenesli na vesnici z doby bratří 
Mrštíků – jedna skupina vydávala vesnické zvuky, druhá předváděla vesnickou práci, třetí představila tehdejší 
hospodu a čtvrtá ztvárnila svatebčany v kostele.
 Paní Rychecká nás následně seznámila s rolemi v samotné Maryši a rozdala po dvojicích a trojicích scénáře. 
My se je pak v rámci možností naučili a sami jsme si hru zahráli – každý měl nějakou scénku, které na sebe volně 
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navazovaly za doprovodu vysvětlivek lektorky. Dokonce jsme měli i jednoduché kostýmy (jednalo se jen o klobouk, 
hůlku, nebo šátek). Mile nás překvapilo, že se zapojila i paní učitelka Růžková coby Rozárka – Vávrova služebná. 
Herecké výkony dopadly velmi dobře, pochválila nás i paní Rychecká, která je vedoucí „lužáneckých“ divadelních 
kroužků. Tím ale program ještě neskončil. 

 Pokud hru neznáte, čtěte dál jen na vlastní nebezpečí, teď přijde 
na řadu totiž spoiler – jelikož Maryša otrávila svého manžela, musela 
být po zásluze potrestána. Ze čtyř skupinek sestavených již dříve 
jsme sestavili porotu, stranu žalobce, stranu obhájce a novináře. Před 
soud byli předvoláni i svědci (např. Rozárka), kteří se vyjádřili 
k tomu, co viděli a jaký vlastně byl Vávra. Opravdu dlouhou dobu 
jsme řešili, jestli měla Maryša skutečně důvod k zabití svého muže 
za to, že ji bil. Nakonec byla Maryša odsouzena na dva roky ve 
vězení s možností odvolání. 
 Nikdo by nevěřil, jak jsme se do svých divadelních rolí a 
následného souzení vžili! Ještě než jsme se rozešli a ukončili společný 
program, zhodnotili jsme celý den a řekli jsme si, co nás překvapilo 

nebo co jsme ocenili. Shodli jsme se, že to bylo skvěle strávené dopoledne. Paní učitelce Růžkové znovu děkujeme, 
že jsme měli možnost zúčastnit se tohoto programu a doufáme, že se zase někdy podobného programu zúčastníme a 
poznáme tak velmi zajímavou formou další literární dílo. 

Nikol Sotolářová, 3. A

Božena Němcová, jak jsme ji opravdu neznali

8. listopadu se naše třída společně s pí. uč. Komoňovou vydala směr Brno. Celý program se odehrával v pobočce střediska 
volného času Lužánky s názvem Legato. 

Při našem příchodu nás už netrpělivě vyhlížela naše lektorka, která měla za úkol vést náš program o Boženě 
Němcové.

Hlavním prvkem celého programu byla metoda „štronzo“. Nejprve nám paní lektorka vždy řekla nějaké 
slovo a my jsme museli vytvořit na toto téma oživlou sochu, poté i sousoší. Potom jsme v pětičlenných skupinkách 
představovali jednotlivé postavy z Babičky a určovali jejich vzájemné vztahy. Program nás také naučil vyjadřovat 
své emoce pomocí výrazů obličeje i postoje těla.

Aktivity byly prokládané různými informacemi ze života Boženy Němcové, o kterých jsme poté diskutovali. 
Potom dívky dostaly dopis slavné spisovatelky jejímu manželovi, chlapci manželovu žádost o rozvod a jednotlivě 
jsme museli proti sobě vystupovat s vybranými tvrzeními z těchto dokumentů.

Celá akce v nás všech probudila smíšené pocity. Podání se mi zdálo velmi zvláštní a častokrát nic neříkající, 
ale i tak to byl, věřím, pro celou třídu zajímavý zážitek. Možná právě pro tuto výjimečnost, byť v negativním slova 
smyslu, si právě tuto literární exkurzi všichni zapamatujeme.

Kateřina Radová, 7. C
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Každoroční  vánoční trhy ve Vídni

Ve středu  11. 12. 2013 jsme se jako každý rok vydali do Vídně na vánoční trhy. Sraz jsme měli 7:45 před školou a po vyřízení 
formalit jsme se konečně mohli vydat na cestu. Jako pedagogický dozor s námi jely paní učitelky Němečková a Komínková.

     
Asi po dvou hodinách jsme se konečně ocitli u náměstí Maria-Therisien-
Platz. Jelikož to byla dlouhá cesta, tak prvním stanovištěm byly záchody. 
Poté jsme se mohli vydat na okružní prohlídku, která vedla k Vídeňské 
radnici okolo Parlamentu, kde jsme se tradičně vyfotili. 

U radnice jsou největší trhy ve Vídni a my dostali tři čtvrtě hodiny 
rozchod. Další zastávkou byl Votivní kostel a od něj jsme pokračovali 
k Hofburgu. Někteří z nás využili příležitost navštívit muzeum o 
císařovně Sisi. Zbytek nedočkavých studentů se vydal s paní učitelkou 
Němečkovou do ulic. 

Potom jsme jednotlivě pokračovali od Hofburgu po nejluxusnější 
ulici ve Vídni k náměstí, u kterého jsme vystoupili. Sraz jsme tam měli 
o tři čtvrtě na čtyři. Někteří z nás využili volný čas k nakupování, jiní 

k prohlídce trhů a ostatní se prostě jenom kochali krásou zimní Vídně. 
    Všichni jsme se v domluveném čase sešli a čekali už nedočkavě na autobus, zimy jsme si užili až dost.  Před 
námi byla cesta domů, naštěstí už v teple. 

Nikola Vintrlíková, 7.C
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Mezinárodní konference s titulem „Prísne tajné!?“, kterou obec Dubovce zorganizovala v rámci Evropského projektu „Cez 
minulosť spojme ľudí do budúcnosti“, se zúčastnili i někteří studenti našeho gymnázia. 

 Setkání vzniklo jako společný projekt založený 
na životě dvou osobností – rodáků, a to Janka 
Havlíka z Duboviec a pátera Václava Drboly ze 
Staroviček. 
Dozvěděli jsme se, jaký byl život za bývalého 
režimu v Československu a jak fungoval 
protikomunistický odboj.

Janko Havlík byl za své přesvědčení 
dlouholetým vězněm svědomí v různých 
pracovních táborech socialistického  
Československa, aby krátce po propuštění na 
následky věznění zemřel. Václav Drbola byl jako 
režimu nepohodlný kněz umučen a popraven v tzv. 
Babickém procesu.

 Na konferenci byla pozvána desítka 
přednášejících, kteří přiblížili osudy obou 
osobností, v přednáškách zazněly také fakta 
z dokumentů tajné bezpečnosti označovaných jako 
„Přísně tajné“. Měli jsme možnost vyslechnout si 
mnohá svědectví, která doplněná o prezentace a 
fotografie, byla vyložena takovým způsobem, že 
zaujala nejen pamětníky, ale i generaci naši, která 
podobnou zvůli režimu nezažila. 

Barbora Komoňová, 5.C
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Výletem to neskončilo

Bude tomu už dva a půl roku, co jsme tehdy ještě jako kvartáni absolvovali projekt Klíčový rok pořádaný Prázdninovou 
školou Lipnice. Právě tam se rozjel projekt Oprava školního dvora, který pokračuje až dodnes a stále prochází různými 
úpravami.

 Nejnovější změnou je zde nově vybudovaný eko-koutek, jehož otevření proběhla nedávno. Celou akci natáčela Hustopečská 
televize a podívat se na ni můžete na webových stránkách Hustopečí nebo zde: http://www.youtube.com/watch?v=eIMCN-
t2rEx4&list=PLsvMVUoSldKOH1zKQWYMKN6oUCmBC7Rm8 

Dále nám jako účastníkům kurzu přišla pozvánka na premiéru 
filmu Klíčení, což je vlastně film vytvořený ze všech projektů 
Klíčový rok, kterých se účastnilo mimo nás mnoho jiných škol. 
Režisérem filmu je Martin Ryšavý, pedagog, lektor, režisér a 
spisovatel, jehož dvě knihy získaly ocenění Magnesii Literu. 
Premiéra byla v Praze v Biu Oko, bohužel se nikdo z nás ne-
mohl dostavit. Nyní je film na stránce Prázdninové školy Lip-
nice 
(http://www.psl.cz/projekt-klicovy-rok/tymoveprojekty/metfil-
my.php) volně ke stažení či shlédnutí. 

Barbora Fraňková 7.C 

Všichni už jsou v Německu, Auf Wiedersehen, já tam taky jdu

Pátek 29. 11., klasický školní den, já sedím v lavici a čekám 
na hodinu, když v tom přijde paní učitelka Chrastilová 
a ptá se, jestli můžu na slovíčko. Hlavou mi probleskne: 
„Co jsem zase provedla?“ a očividně to stejné probleskne 
hlavou i mým spolužákům, kteří se začnou smát a mít hloupé 
připomínky. Kázání a vyhrožování některým z výchovných 
opatření se však nekoná a mě místo toho čeká příjemná 
nabídka. 

Je mi řečeno, že se na poslední chvíli uvolnilo 
místo v zájezdu do Německa v rámci Comenia a jestli 
náhodou nechci jet. Moje odpověď snad nemůže být 
ani jiná než kladná, a tak už nezbývá nic jiného než 
zajistit pár „nedůležitých“ věcí, jako je třeba souhlas 
rodičů.
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A tak jsem se dostala do Německa. O dva dny později v neděli ráno jsem se značně nevyspaná dopotácela 
do obchodu pro pár posledních dobrot a mohlo se vyrazit. Autem do Brna, vlakem do Prahy, z Prahy přes Plzeň 
do Řezna (neboli Regensburgu) a odtud „courákem“ do Straubingu (města, kde se nacházela naše partnerská 
škola). Dlouhá cesta, co si budeme povídat. Celkem nám zabrala 8 hodin a 47 minut, zvládli jsme ji však v pohodě. 
Trocha spánku, hodně povídání, přiměřeně hudby do sluchátek, něco málo čtení a jeden film. Večer jsme dorazili 
na místo, rodiny si nás rozebraly a jeli jsme do domů, kterým jsme následujících pár dní mohli říkat domov.

Já měla to štěstí, že kluka, u kterého jsem bydlela, jsem znala už ze zájezdu do 
Rumunska a taky, že jsem tam nebyla sama, ale s Marťou ze sexty. Rodina se jevila více 
než dobře, snažili se mluvit anglicky i mezi sebou a na večeři byla pizza. Co víc si přát.

První den probíhal již klasicky ve škole, na úvod jsme se 
podívali na video dotazníky (ten náš byl jednoznačně 
nejlepší – díky Vojto!), a pak jsme se rozdělili a šli se 
podívat do hodin. Na té první, latině, jsem nemohla jinak 
než si dát šlofíčka a na hodině náboženství jsme pro změnu 
z důvodů doposud neznámých dostali 1 euro cent. Když 
jsme se na to s Terkou Machovou zeptaly jedné z německých 
dívek, tak nám bylo sděleno, že to je německá měna a 
můžeme si za to něco koupit. Jak přínosné.  
           Následoval oběd složený z plátku masa, hnědé 
omáčky, červeného zelí, noků (ne knedlíků!), citronu a 
brusinek. Zajímavá kombinace, až mi přišlo, že nám chtějí 
ukázat všechno jejich jídlo v jedné jediné porci. Nechutnalo 
to však špatně. Po tom, co jsme odnesli prázdné talíře (a 

zjistili, jak to vypadá, když někdo rozbije asi 20 skleniček), jsme se mohli směle vrhnout na pečení cukroví, které 
bylo na programu jako další. U toho jsme se pořádně vyřádili a já si domů společně s Radmilou a Terkou odnesla 
krásné srdce z lineckého těsta s našimi iniciály. Večer už následovala jen ochutnávka skvělé bavorské speciality, tedy 
kusu bavorské sekané v housce, a poznávání německé kultury v mládežnickém domě. 

V úterý jsme se jeli podívat do Bavorského lesa. Byl tam sníh, což nejvíc ocenili Portugalci, kteří se při každé 
příležitosti koulovali a stavěli sněhuláky. Ráno jsme si skočili do sklářské dílny vyfoukat baňku, což je mimochodem 
celkem dřina, a odpoledne jsme se procházeli v korunách stromů a podívali se na rozhlednu. Cesta byla doplněna 
několika „adrenalinovými“ atrakcemi a musím podotknout, že jen jedna paní učitelka byla natolik odvážná a 
vyzkoušela je! 

           Středa byla ve znamení Norimberku. Prošli jsme 
si město, navštívili trhy (žádné cetky jako u nás, byly 
moc pěkné a tradiční), měli rozchod a nakonec 
navštívili muzeum zabývající se nacistickým 
Německem. Muzeum bylo pěkné a moderní, zarážející 
bylo pouze to, že elektronický průvodce byl asi v pěti 
jazycích včetně polštiny, čeština však chyběla. I tak 
jsem si z toho ale něco odnesla. Večer nás čekala 
rozlučková večeře ve škole, které se zúčastnily i naši 
hostitelé. Mezi jednotlivými chody večeře, která byla 
mimochodem moc dobrá, jsme zažili chvilku slávy, 
když jsme zpívali české lidové písně a také nás navštívil 
německý Mikuláš.
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Čtvrtek byl dnem posledním a na programu byla prohlídka Řezna a Straubingu. V Řeznu nás průvodce 
zavedl neobvyklým způsobem zpět do středověku a to tak, že nám povídal o tom, jak tehdy žili popravčí, 
prostitutky a žebráci. Moc zajímavá a zábavná prohlídka, škoda jen, že byla taková zima. Poté jsme se 
přesunuli zpět do Straubingu, kde nás čekala další prohlídka s průvodkyní. V čase rozchodu jsme pak nakoupili 
dárky domů (tedy aspoň ti z nás, kteří neutratili prakticky všechny peníze předchozí den v Norimberku), 
dali jsme si něco k snědku a jelo se „domů“. Poslední večer jsme pak strávili zase v mládežnickém klubu.

Druhý den ráno už jen snídaně, dojemné focení a loučení, odvoz do školy a další mnohem dojemnější 
loučení.  Potom čekání na vlak, káva, vánice, hromy a blesky i cesta domů - opět tak dlouhá, vlastně delší, díky 
orkánu Xaverovi rychlík do Prahy nabral zpoždění, ale vše jsme naštěstí zvládli a v 7 hodin večer jsme byli v teple 
svých opravdových domovů. Vydařený výlet, vydařené zahájení adventu. Děkujeme za skvělou organizaci projektu.

Johana Svobodová, 8.C

Workshop s názvem „Jaké je to mít duševní nemoc.“

V pátek 18. října se osm žáků z maturitních ročníků rozhodlo navštívit Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity, 
konkrétně Katedru psychologie, za účelem dozvědět se něco více o duševních poruchách. 

Všichni tito žáci ze společenskovědního semináře, kteří jsme se přednášky neúčastnili předešlý rok, jsme 
byli nabídkou workshopu lektorky Jany Koutné Kostinkové i letos nadšeni. Jedinečná možnost podívat se do útrob 
Masarykovy univerzity, zažít na vlastní kůži, jak probíhá přednáška na vysoké škole a samozřejmě dozvědět se něco 
více k tak poutavému tématu. 
    Začátek workshopu byl naplánován na desátou hodinu. Někteří z nás se na místo dostavili vlakem a posléze 
tramvají, jiní autem. I přes veškerou snahu se ne všichni na smluvené místo dokázali dopravit včas, ale nebyli jsme 
jediní. Sešel se poněkud hojný počet zájemců, většinou z nejrůznějších brněnských gymnázií.
    Hlavní náplní této „tříhodinovky“ (10-13h), jak jsem již zmiňovala, byly duševní nemoci (poruchy). Do 
hloubky jsme se dostali schizofrenii, depresi, mánii, bipolární afektivní poruše (pro vás známější zřejmě pod názvem 
- maniodepresivní psychóza, avšak dnes se již tento termín v praxi nepoužívá) a jako poslední duševní nemocí pro 
nás byla porucha příjmu potravy, konkrétně mentální anorexie a mentální bulimie. 
    Během přednášky byla malá patnáctiminutová přestávka na jídlo. Většina si svačinu přivezla z domu, ale 
k dispozici nám byla i univerzitní kantýna v témže patře, za což někteří zapomnětlivci byli jistě vděční. Kromě 
přestávky na jídlo, která však byla předem plánovaná, nás bohužel zastihla i přestávka neplánovaná, a to přestávka 
elektřiny. A jelikož k tomuto workshopu bylo zapotřebí i dataprojektoru, byla naše lektorka nucena opřít se pouze o 
vlastní výklad, který byl samozřejmě natolik poutavý, že jsme se obešli i bez elektřiny. 
    Za sebe, a troufám si říci, že i za mé spolužáky, mohu přednášku ohodnotit i přes tento drobný nedostatek, 
kterému však naše přednášející nemohla zabránit, skvěle. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých, a dle mého 
užitečných informací, které posléze můžeme využít ve studiu, ale i osobním životě. 

Denisa Tomková, 4.A
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AutoCAD – aneb 3 dny dřiny

Dne 25. – 27. listopadu jsme se já, Martin Húsek a Tomáš Straka zúčastnili kurzu pro 3D modelování a 
zobrazování v programu AutoCAD 2014. Nevěděli jsme, do čeho jdeme, ani jsme nevěděli pořádně, kam jdeme, ale 
i přes krušné začátky všechno dopadlo nad očekávání. 

Kurz probíhal v budově VUT v Brně, kde se momentálně rekonstruuje výšková budova. Po chvíli bloudění 
jsme našli budovu i správné dveře a kurz začal. Skoro okamžitě se projevil další problém, kurz byl pro pokročilejší 
uživatele programů a my umíme sotva základy v deskriptivní geometrii. Díky tomu byl první den spíše seznamování 
s technikou a tlačítky.
Odpoledne jsme dostali za úkol překreslit součástku stroje podle zadaných rozměrů. I přes spoustu nepovedených 
pokusů a škrabání na hlavě se nám to všem za 3 hodiny povedlo. 1. úspěch. 

Druhý den jsme začali pracovat s oválnými tělesy a poprvé s 
technickými výkresy. Už jsme byli rozkoukaní a modely se začaly množit. 
A pak přišla další rána… Pan učitel odpověděl na otázku, kolik hodin je 
potřeba ke zvládnutí všech funkcí programu. Nikdo z nás nečekal odpověď 
okolo 500. Po obědě jsme znovu dostali zadanou (už složitější) součástku, 
opět zábava na 3 hodiny. 

Třetí a poslední den jsme celý den probírali osvětlení, stíny, a 
materiály modelů. Program nabízí opravdu nekonečně mnoho možností, 
kde umístit zdroj světla, jeho sílu a barvu. Jako „zkušení“ uživatelé 
jsme všechno zvládli poměrně rychle, takže zbyl čas na další zajímavou 
funkci – natáčení videa. Kolem tělesa z jakéhokoli materiálu nakreslíte 
dráhu kamery, zadáte úhel otáčení a různá data a pak čekáte na video. 
Osmijádrovému procesoru to trvalo asi 40 minut, takže tuhle funkci doma 
asi moc lidí nevyužije. 

S kurzem jsme byli moc spokojení, výklad pana učitele Špačka 
byl snadný k pochopení a jeho trpělivost neznala meze, toho si vážím. 
Po dokončení jsme dostali certifikát, který se zároveň počítá jako zápočet 
na VŠ. Asistentku, která vám během vyučování donese čaj, bych zavedl 

všude, stejně jako páternoster (viz foto).
Jiří Blach, 7. C

Ve dnech 9. – 11. 12. jsme se ve složení Andrea Potměšilová, Vojta Kuchyňka a Katka Radová společně s pí. 
učitelkami Veselou a Jiráskovou vydali na stejný kurz, ovšem jen pro 2D.

Průběh byl víceméně podobný, jen možná jsme se učili trochu jednodušší prvky. Každopádně jsme se všichni 
pořádně zapotili! Nicméně se můžeme těšit na to, že v březnu 2014 spolu s 8 počítači přijede na naši školu lektor a 
se zájemci bude pracovat na programu AutoCAD 3D Max.Vřele to všem doporučuji.

Katka Radová, 7. C
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Sport
Florbalový turnaj v Břeclavi.

Dne 10. 12. 2013 se naše škola již tradičně zúčastnila florbalového turnaje v Břeclavi. Pro některé, to byla jedna 
z posledních možností vybojovat sportovní úspěch pro naše gymnázium. 

Výpravu tvořilo dvanáct hráčů. Los skupin nám nevyšel. Čekal nás loňský vítěz z Valtic a florbalovými 
talenty nabytá Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav. Již po tomto losu jsme 
všichni věděli, že to bude těžký boj o postup ze skupiny. 

V prvním zápase jsme se utkali s „obchodkou“ z Břeclavi, která vedla už po třech minutách 2:0. Pak se 
během dvou minut dvakrát trefil Lukáš Hála a vyrovnal na 2:2, po krásných přihrávkách Martina Adamce. Ještě do 
přestávky otočil zápas na 3:2 Unger Jiří a hned bylo veseleji. Na turnaji se hrálo vždy 2x10min. 

Do druhé desetiminutovky jsme nastoupili s jasným cílem, bránit své vedení. To se nám dařilo. Bohužel 
po naší chybě v rozehrávce soupeř čtrnáct sekund před koncem vyrovnal na konečných 3:3. I když to byl skvělý 
výsledek, byli jsme hodně zklamaní, protože postup ze skupiny už mohl být v kapse. 

Dalším soupeřem nám byl loňský vítěz z Valtic. Až překvapivě jsme měli celý zápas pod kontrolou a jasně 
vyhráli 4:0. Důležitý a zároveň náhodný gól na 2:0, dal Filip Nevěděl, který jen nahazoval míček před branku, a ten 
překvapivě skončil za zády soupeřova brankáře. Ze skupiny jsme postoupili o skóre až z druhého místa. 

V semifinále proti nám nastoupilo gymnázium z Břeclavi. Toto utkání nevyšlo. Do přestávky jsme prohrávali 
4:0 a byli jsme zralí na ručník. Ve druhém dějství se nám podařilo zápas aspoň zdramatizovat, vyrovnat už ne. Prohra 
3:4 nás poslala do boje o 3 místo, kde nám bylo soupeřem „konkurenčí“ učiliště z Hustopeč. V tomto střetnutí se 
nám vůbec nedařilo střelecky. Dlouhé trápení v koncovce, potrestal pět minut před koncem soupeř a ujal se vedení 
1:0. Tento stav utkání platil ještě minutu před koncem zápasu. Poté přišla chvíle Lukáše Galbavého a Jirky Ungera. 
Nejprve 40 sekund před koncem vyrovnal L. Galbavý po asistenci J. Ungera. O dvacet vteřin později si své role 
vyměnili a J. Unger rozhodl o naší výhře 2:1. Nutno podotknout, že ke konci nás podržel brankář Patrik Bognár, 
který byl celý turnaj oporou mužstva. 

Senzace během poslední minuty zápasu, přinesla historický úspěch v podobě zisku poháru za třetí místo, 
jelikož jsme se zde lépe nikdy neumístili. Obrovská radost z třetího místa, byla okořeněna o vítězství nad dlouholetým 
městským rivalem. Vedení školy z nás může mít radost. 
Soupiska: Adamec Martin, Boháč Radim, Galbavý Lukáš, Hála Lukáš, Šátek Filip (všichni 8. C), Jiří Unger (3. A), 
Bognár Patrik, Hoang Tuan Do Bui David, Nevěděl Filip (všichni 3. A), Denis Strouhal (6. C), Viktor Zálešák (1. 
A) a Michal Nemeškal (4. C).   

       Lukáš Galbavý, 8.C



IX/02 19

Sportovní den

14. 11. 2013 se na naší škole uskutečnil Sportovní den. Této akce se účastnila většina studentů a učitelů. A pro ty, kteří tam 
nebyli, je zde malá ochutnávka

Sportovní den, který se koná každý rok ve sportovní hale v Hustopečích, nabídnul opět řadu sportů, které si 
mohli naši studenti zahrát. Na výběr byla přehazovaná, volejbal, stolní tenis a aerobik.

Nejvíce lidí se opět shromáždilo kolem volejbalu, který jsme mohli vidět v podání vyšších ročníků naší 
školy. Většina duelů byla velmi zajímavá a domnívám se, že si je studenti užili. Z prvního místa se nakonec radovala 
třída oktáva, která dokázala ve finále porazit 4.A. O třetí místo se popraly týmy sexty a kvinty. Nakonec boj vyhrál 
tým sexty, tudíž na kvintu zbyla bramborová medaile.

Pro mladší ročníky byl náhradou za volejbal turnaj v přehazované. Této soutěže se účastnily ročníky prima 
až kvarta. O třetí a čtvrté místo se utkaly týmy primy a sekundy. Z bronzové pozice se radoval tým sekundy. V duelu 
o zlatou medaili se utkali tercie a kvarta. Z tohoto zápasu vzešlo vítězně družstvo tercie. 

Velmi populární se v posledních letech stal zejména turnaj ve stolním tenise, který jako každý rok vede pan 
Šedý. I letos se této soutěže účastnilo mnoho studentů jak z řad chlapců, tak i dívek. Dívčí turnaj letos vyhrála 
Halasová Veronika ze Sekundy. Na druhém a třetím místě se umístily Menšíková Klára a Matušková Ivana z Kvinty.

V chlapecké kategorii žáků se mezi první trojici dostali 
Hytych Jakub, Urbánek Mikuláš a Nemeškal Michal z kvarty. 
Z první pozice se radoval Kuba Hytych, který ve finále porazil 
Mikuláše Urbánka. 

V nejvíce sledované kategorii Junior, obhájil první místo 
Pavel Zmrzlík ze sexty. Ten dokázal ve finále porazit studenta 1. 
A Davida Poláčka. Marek Kodýtek a David Bui, to jsou jména 
dvou studentů, kteří se spolu utkali o třetí místo v malém finále. 
Z bronzové medaile se mohl nakonec radovat Marek Kodýtek 
ze sexty.

Aerobic se odehrával na rozdíl od všech ostatních aktivit 
ve školní tělocvičně. Účastníci byli podle věku rozděleni do 2 

skupin. Po skončení šli fandit svým spolužákům na sportovní halu.
Sportovní den se stal opět velmi vydařenou akcí našeho gymnázia. Studenti a učitelé mohli přestat myslet na školu 
a bavit se. Velké poděkování patří panu řediteli a celému pedagogickému sboru, za uskutečnění a organizaci akce. 

                                                                                                         
Jan Trněný, 6.C
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Filmy, seriály, 
fandom
A je tu další dávka aktualit nejen za světa internetu!

Zdravím Vás u předvánočního vydání této rubriky. Všechny seriály, které vychází normálně v Americe, 
v uplynulém týdnu odvysílaly svou vánoční epizodku, nebo ji během následujícího týdne odvysílají. Což nám jasně 
ukazuje, že nás čeká dvouměsíční období bez našich stálic. Mezi ně patří například Kravaťáci, či všemi oblíbený 
Sherlock. 

Pro fanoušky Sherlocka jistě dobrá zpráva, avšak pro Who-
locky, či jen obyčejné wholiany, tu máme zprávu: Vy všichni, co 
jste ještě neviděli speciál k 50. výročí „mad man in a box“, tento 
hřích napravte a čekejte na vánoční speciál, kde bychom se podle 
všeho měli dostat znovu na Trenzalore, kde nás čeká další 
regenerace.

Kdo z Vás zná Arnolda 
Schwarzenegra? A víte, že kromě 
guvernéra dělal i herce krvavých 

akčních filmů několik dekád nazpět? Pokud ano, tak znáte docela normální 
všeobecný přehled. Ale je tu však několik projektů, které by jeho fanoušci rádi 
vymazali ze světa: Batman a Robin a Rolničky, kam se podíváš.

Rolničky, kam se podíváš (Jingle All the Way) nás zavedou do Ameriky 
devadesátých let minulého století a do předvánočních bojů a shonů za dárky. Arney 
má syna, který má rád dětské pohádky se superhrdiny a ze všeho nejvíce miluje 
Turbomana. Přeje si jej pod stromeček. Naneštěstí tatínek zapomněl a během 
štědrého dne shání po městě robotickou figurku. Vše však hatí druhý otec, jenž má 
identický problém. 

Jak vše dopadne? Co se stane s gangem překupníků asijských padělků 
v přestrojení za vánoční postavy? Podaří se Arnoldu sehnat dárek pro syna a 
zachránit manželství? Podívejte se sami. Ale obrňte se mnoha kily trpělivosti a 
pamlsků. Vánoční kýč čeká.

Jakub Fridrich, 8. C
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Cestování
2 měsíce na anglickém venkově

Už delší dobu mě chytaly myšlenky vyjet někam do zahraničí, i když to asi každého z nás. Cíl byl pro mě jasný – Velká 
Británie. Je pro nás dobře přístupná a zajímavá.

Doposud se mi to ale moc nedařilo, 
nikde mě na au-pair nechtěli méně než na 
2 měsíce. A už vůbec ne s agenturou. Letos 
přišla ta správná doba, kdy jsem se pěvně 
rozhodla věnovat tomu celé prázdniny. A 
upřímně jsem za to ráda. 

Začalo to tedy všechno už na jaře, kdy 
jsem si dávala na stránku gumtree.com 
inzeráty. Nejela jsem tedy přes agenturu, ale 
„na vlastní pěst“. Vím, jsou tu nějaká ta rizika, 
ale když si to ohlídáte a pořádně zjistíte 
informace o rodině, není to zase takový 
problém. Ve finále mi potom taky pomohla 
moje teta z Guildfordu, kterou rodina 
kontaktovala.

Jelikož jsou Angličani takoví 
flegmatici, tak se mi samozřejmě do června 

nikdo neozýval. Až během jednoho červnového víkendu 
mi napsalo tak 5 rodin. Měla jsem na výběr rodiny z 
okolí Londýna a potom jednu nenápadnou, z počátku 
nezajímavou, která bydlela na úplném venkově Anglie. 
Nakonec jsem zvolila tu venkovskou. Brala jsem to tak, 
že Londýn je pro mě přístupný vždy, a je to tam samá 
náplava. Anglický venkov se nepozná jen tak snadno. 
Druhý den po škole jsem mluvila s anglickou mamkou, 
potom ona s mojí tetou a třetí už jsem objednávala 
letenku do Bristolu. 

A pak už jen takový ten předodletový shon. 
Balení, loučení, stres… Upřímně jsem si nějak 
neuvědomovala, že je to docela riskantní. Bez agentury, 
bez nějaké jistoty. Když se na to teď dívám zpětně, asi 
bych měla větší strach odletět. Ale co… Mamka Zany 
na mě na letišti čekala, byla úžasná. 
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No a rodina? Byla neskutečně skvělá. Opravdu. Víte, když jsem tak 
slyšela od jiných, co někam vyjeli jako au-pair, jaké rozmazlené 
děti museli hlídat, nebo podmínky, ve kterých museli žít... U mě to 
bylo úplně naopak. Měla jsem na starost Tatty (9 let) a Freddyho 
(11 let). Nebo spíš jsem je občas hlídala. S Tatty jsem si hrála 
s barbínami, což jsem hrozně nesnášela, a s Freddym většinou 
nějaký sport. Často jsme hrávali stolní tenis, nebo mě učil cricket. 
Uznávám, někdy Tatty byla trochu nesnesitelná, ale Freddy snad 
nikdy. Rodiče Zany a David byli moc fajn. Celá rodina mluvila 
plynule francouzsky, protože bydleli ve Francii a Švýcarsku, kde 
vlastní nějaké nemovitosti. Snažili se mě zapojovat do rodiny. 
Jezdívala jsem s nimi k prarodičům, na pikniky a tak. Bydleli jsme 
na vesnici jménem Conderton, která měla asi 50 obyvatel. Všichni 
byly hodně bohatí podle těch rozlehlých zahrad a tradičně 
udržovaných domů - prostě typická stará Anglie se spoustou ovcí a 
bodláků.
 Co se týče práce, měla jsem pracovní dobu dost flexibilní. 
Musela jsem každý den pracovat jen 5 hodin denně a víkendy 
volné. Buď jsem hlídala děti, nebo jsem dělala nějaké domácí práce. 
Měla jsem hodně volného času. Druhý měsíc mi Zany našla u její 
kmotry práci v jejím hotelu a hospodě. Občas jsem taky hlídala u 

její kamarádky. Když jsem byla u ní, vyhodila obrovskou krůtu, protože podle ní měla špatnou auru nebo tak. 
 Teď už bych jen chtěla zmínit tak na okraj, že v Anglii bylo šílené horko první měsíc, občas i větší než u 
nás v Česku. Královské rodiny si všichni moc váží, ale to asi víte. Život tam byl docela odlišný. Všechno mělo svá 
pravidla. Čaj se pil vždycky v 5 hodin a k tomu nějaký pudding (nikdy neřekli dessert). Oni samotní se považovali 
za smart people. Zní to docela směšně, ale opravdu to tak bylo. Nikdy neřekli toilet, ale jedině loo. Často mě na to 
upozorňovali, tak jsem si na to potom zvykla taky. Ještě bych chtěla zmínit, jestli si říkáte, že v českých televizích 
není vůbec nic, tak v té britské už vůbec ne. Na televizi jsem se dívala jenom na Přátele, dokumenty nebo Sherlocka. 

A pak přišlo září. Obě děti chodily na soukromé školy, které začínaly dřív než státní. Tatty do školy 
v Cheltenhamu, zatímco Freddy do školy v Oxfordu, kde byl na pokoji se synem Elizabeth Hurley (exmanželka 
Hugh Granta). Na zahajování jeho školního roku jsem ale bohužel nemohla. To už jsem balila domů. Ještě před 
odjezdem jsem musela posílat jeden kufr napřed firmou Tea house transport, jinak nevím, jak bych ty věci dovezla. 
A bohužel po 8 skvělých týdnech mi prázdniny skončily a já jsem se vypravila domů. Už teď ale vím, že se tam 
vrátím za rok znova. 

Barbora Novotná, 4.A 
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