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„Je důležité nejen mluvit, ale také poslouchat. Na to neexistuje žádné školení.“

Lee Iacocca 

Poslouchat… ale koho? Kde brát vzory? Kam se obracet? V tomto díle časopisu si můžete přečíst, jak 
talentované studenty na škole máme a jakých skvělých úspěchů dosáhli, ale je to jen jejich zásluha? 

Příklad si můžeme vzít z našich úspěšných recitátorek, které by se zdaleka tak dobře neumístily, kdyby s 
nimi paní profesorka netrénovala a ony nenaslouchaly jejím radám. Už tedy víme, komu otevřít své uši: 
profesorům. 

Všeobecně panuje jistá nevraživost mezi táborem studentstva a učitelů, ale to neznamená, že bychom si jich 
neměli vážit. Díky nim můžeme nabývat vědomostí a jen díky nám je můžeme ztrácet, protože jsme moc líní, 
abychom vytáhli pomyslné špunty, které nám brání slyšet. 

Myslím, že pod pojmem „mluvit“ se nemíní v citátu pouhý akt řeči, ale obecně činnost, ve které jsme dosáhli 
určité úrovně. Naopak „poslouchat“ znamená učit se jí. Můžeme to tedy volně přetvořit na: „Je důležité nejen činit, 
ale učit se.“ 

Za každým úspěchem nestojí jen jeden konkrétní člověk, ale také rodiče, přátelé a hlavně učitelé, za něž 
můžeme být velmi vděční, byť se nám to nemusí líbit. Autor tohoto citátu byl významný americký podnikatel. 
Možná, že kdyby neuměl naslouchat, tak by se nikdy tak daleko nedostal. 

Zkuste se tedy na tyto články dívat z jiného pohledu. Se zařizováním každé exkurze si musel nějaký učitel 
dát práci a za každým projektem stojí jeho iniciátor. Nejen o těchto věcech si můžete něco přečíst, ale také například 
o premiérách filmů, které nás tento rok čekají, a mnoho dalšího. 

Přeji pěkné chvíle při čtení tohoto čísla. 

Katka Radová, 6.C 

Uvodník
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Škola pro školku

Nadšení a obrovský potlesk dětí i paní učitelek  v MŠ Pastelka  sklidili 20. 12. 2012 žáci primy, kteří si s paní. uč. 

Komoňovou secvičili vánoční program plný koled a tance.

Moderátorská dvojice dívek Zuzana Lőfflerová a Anita 
Homolíková vždy uvedla jednotlivé výstupy a už se střídal 
jeden talent za druhým. Žáci zazpívali několik známých 
vánočních koled (často se silnou podporou malého publika). 
Vánoční koledu zazpíval krásně i nadaný Ondra List a se 
známou anglickou písničkou se představila Bára Komoňová z 
kvarty. Bylo kouzelné, jak se malé děti z MŠ dokázaly připojit 
a doprovázet její sólový zpěv hlavně v refrénu. Celou 
Pastelkou znělo to okouzlující a nejen vánoční Hallelujah! I 
další primánci ukázali, že hudba jim je velice blízká a zahráli 
skladbičky na flétny (Veronika Halasová a Jakub Rozek) a 
určitě potěšila i hra na housle v podání Jirky Mazucha.  

Děvčata z tanečního a mažoretkového kroužku (Maruška Knápková, Peťa Sadílková a Bára Komoňová) 
představila své taneční choreografie a v taneční kreaci v oslňujícím zlatém kostýmu se ukázal také jeden ze 
dvou tanečníků kroužku Michal Furch. 

Nakonec od primánů děti z Pastelky dostaly nejrůznější 
dárečky v podobě ozdob na stromeček, cukrovinek i obrázků. 
Terezka Špačková např. připravila krásné bílé dekorační vánoční 
cukroví, které si děti mohly ještě domalovat, Veronika Halasová 
zase přinesla kouzelné zvonečky vytvořené šikovnýma rukama 
její maminky, které určitě vydatně pomáhala vyrábět. Naopak 
milé paní učitelky i nám věnovaly za děti některé jejich výrobky a 
každému nějakou tu sladkost.

Celé představení bylo určitě milým zpestřením 
předvánočních dnů a i dětem se viditelně moc líbilo. Stejně tak 
hodnotili své vystoupení i žáci primy našeho gymnázia, kteří se 
těší na další setkání s malými dětmi ve velice příjemném a 
přátelském prostředí MŠ Pastelka, protože jejich rozzářené oči a 
mnohdy i otevřená ústa hodnotily toto předvánoční vystoupení 
beze slov a určitě kladně.

Kateřina Radová, 6.C

Ze života školy 
a parlamentu



SalamandrZe života školy a parlamentu

03VIII/03

Tradiční dny otevřených dveří netradičně

Ve dnech 8. 1. a 28. 1. se na našem gymnáziu uskutečnily dny otevřených dveří. Tato událost se lišila od loňských let tím, že na 
organizaci se podíleli studenti ze třetích ročníků pod vedením RNDr. Čeperové. 

Školu navštívili nejenom žáci se svými rodiči, ale i třídy 9. 
ročníků hustopečských základních škol. V rámci prohlídky, kdy mohli 
žáci zhlédnout zajímavé pokusy v učebnách chemie a biologie, 
probíhala vědomostní soutěž a vyplňování dotazníku, kterým jsme 
zjistili, jak průvodce naši budoucí žáci pozorně poslouchali. 

Odpoledne se návštěvníci mohli seznámit s jednotlivými 
vyučovacími předměty, které jim v odborných učebnách prezentovali 
samotní učitelé. 

Děkujeme všem za návštěvu a těšíme se na setkání v září 2013. 
Fotografie a další informace na www.gymhust.cz 

Tereza Machová, 3.A 

Osmí z dvaačtyřiceti

Nedávno se na webu CERMATu (Centrum pro novou maturitu) objevily výsledky státních maturit z loňského školního 
roku. Byli jsme mile překvapení, neboť naše gymnázium se stalo druhým nejúspěšnějším gymnáziem okresu Břeclav. 
Výsledky jsme hned umístili na web školy a dáváme ho k dispozici i vám, čtenářům Salamandru.

Ve velkém srovnání škol dle výsledků státních maturit 2011/2012 se Gymnázium T. G. Masaryka 
umístilo na celkovém osmém místě.  Do žebříčku bylo zahrnuto celkem 42 gymnázií Jihomoravského kraje. 
Naše škola je tak z tohoto hlediska druhým nejúspěšnějším gymnáziem okresu Břeclav a zařadila se do první 
desítky škol Jihomoravského kraje.

1. Data poskytla společnost CERMAT na základě zákona č. 106/1999 Sb 
2. Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice 91.16 %
3. Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 91 %
4. Gymnázium Brno - Řečkovice 90.6 %
5. Klasické a španělské gymnázium, Brno - Bystrc, Vejrostova 2 88.18 %
6. Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická Vyškov 87.51 %
7. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 87.09 %
8. Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 86.49 %
9. Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7 85.83 %
10. Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín 85.6 %
11. Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 85.14 %
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Jeden večer na americké 
střední aneb Prom Night 
v Hustopečích
Následující články nás zavedou zpět na letošní 49. studentský 
ples a dají nám nahlédnout nejen na samotný ples, ale i na 
několik týdnů příprav před ním. Poprosili jsme ty, kteří se ujali 
nelehkých úkolů, aby vám svou práci představili. Nakonec nás 
zajímal i názor návštěvníků, tak jsme oslovili jednu z 
absolventek naší školy.

Je to tady! Konečně. Píše se 22. únor, všemi 
očekávaný den. Proč? Na dnešek je přece naplánovaný 
ples.

 Blíží se osmá hodina, oficiální začátek plesu. 
Nervozita předtančujících stoupá, všechny stoly jsou 

obsaz
ené a na pódium přichází moderátorské duo bratrů Kučerových. 
Pár vteřin po proslovu pana ředitele se už sálem nesou první 
tóny hudby z předtančení. Prom Night může začít. Sálem se 
nese potlesk, vypadá to, že první předtančení jsme zvládli 
bravurně.

 Po předtančení se každý rozprchává užít si ples po 
svém, na pódiu se o živou hudbu stará kapela Kanci paní 
nadlesní a parket se pomalu ale jistě začíná plnit prvními 
tanečníky. Ale to už hrstka předtančujících míří za naší 
povinností – prodávání lístků do tomboly. Lístky, které jsou z 
větší části popsané citátem útěchy, pomalu ale jistě ubývají, my 
kmitáme od stolu ke stolu a doufáme, že na nás taky něco zbude. 
Maturanti kolem pobíhají se svými sóly, je v tom pěkný zmatek.

Oslava naší Prom Night je v plném proudu, každý se baví, jak nejlíp umí a blíží se dvanáctá hodina – čas na 
opětovné předtančení. Všichni si ho asi užívají víc než v osm, proto není divu, že sklízíme mnohem větší ovace. (Je 
to naším uměním, či klesající hladinou v lahvích?). Chvíli na to je na pódiu vyhlašován královský pár, kterým se 
stává Petra Kratochvílová a absolvent naší školy Tomáš Sadílek (mimochodem už jednou králem plesu byl). 

V jednu hodinu kapela začíná balit nástroje a sálem se ozývají první tóny naší retro diskotéky z playlistu 
Terky Machové a první odcházející se začínají trousit domů.

Ples zakončují aktuální diskotékové hity. Kolem třetí hodiny se už chtě či nechtě vytrácejí i poslední 
vytrvalci s protancovanými střevíci, naše Prom Night končí.

Asi mluvíme za všechny, když řeknem, že se ples mimořádně vyvedl a všichni si ho náležitě užili.
Na závěr patří poděkování všem, kteří se na přípravě plesu podíleli, zvláště p. uč. Potměšilové a Cahové, 

Gabči Romanové a Jarovi Listovi, že s námi měli trpělivost při nacvičování předtančení a všem, kteří pomohli s 
výzdobou či přispěli darem do tomboly.

Michaela Krahulová a Barbora Novotná, 3.A
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Hudba ples
Tento rok jsme s výběrem hudby neměli velký problém. Jednalo se o téma, ke kterému nebyla  typická doba nebo 
typická hudba, proto jsme měli na výběr z široké škály hudebních stylů. I tak jsme naši práci neodbyli. Museli jsme 
vytvořit dva repertoáry písniček. Jeden sloužil k prezentaci fotek z loňských šesti plesů, tady jsme volili spíše 
volnější hudbu, ne příliš energickou a druhý, který byl více energický, protože byl použit na diskotéku, která začala 
kolem jedné hodiny. Aby hudba vytvořila tu správnou atmosféru – „vzpomínkovou“ jednalo se o hity našich rodičů 
či prarodičů. Písničky byly pečlivě seřazeny a vybírány podle doby. Naším bodem, od kterého jsme se odráželi, byl 
loňský ples (Horečka sobotní noci) a jako jeho představitele jsme zvolili Michaela Jacksona. Postupně jsme se 
dostali až k hitům dnešní doby, které sklidily také úspěch nejen u mladší generace. (výběr hudby- Tereza Machová, 
Andrea Potměšilová, Libor Potměšil – absolvent) 

Tereza Machová, 3.A

Prezentace fotek z minulých ročníků
Jak si možná někdo všiml, tématem letošního 

plesu byl „Prom Night“, a součástí toho by prý mělo být 
i jakési vzpomínkové promítání fotek. A právě tento 
úkol padl na mě.

Nejdřív bylo potřeba dát vůbec dohromady 
fotky pořízené na plesech 2006 - 2012. Paní učitelka 
Potměšilová sice prohrábla svůj osobní archiv, ale pořád 
nám první dva ročníky chyběly a štěstí jsme neměli ani 
při hledání na internetu. Tak musela paní učitelka 
rozhodit sítě a vzpomínat, kdo by tak ty starší fotky 
mohl mít. A ony byly všechny stále uloženy v tiskárně, 
odkud pocházejí např. velké plesové plakáty.

Když byly fotky pohromadě, vyskytla se další 
komplikace. Jeden ročník měl fotek přes dvě stě, druhý 
sedmnáct. A to už je celkem výrazný rozdíl. Některé 
fotky se tak nakonec musely během projekce opakovat a 
já jsem jen doufal, že to „nějak splyne a nikdo si 
nevšimne“.

Dalším krokem přípravy projekce byl výběr samotných fotek. Bylo potřeba všechny fotky projít a vybrat 
jen některé, aby se např. některé tváře v jednom roce neobjevovaly příliš často. Na téhle části měla největší podíl 
Tereza Machová, která většinu fotek vybrala za mě. Děkuju Teri 

Potom už zbývalo jen vložit fotky do videa, které se bude na plese pouštět, a to už nebylo ani tak složité 
technicky, jako spíš náročné časově. Nakonec vznikla přes hodinu dlouhá video prezentace, která byla k vidění v 
přestávkách na samotném plese a bude k prodeji na DVD.

Vojta Mašín, 3.A
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Moderovat ples? My dva?

"Cože? My dva že bychom měli uvádět ples?! No, ani se nebudu ptát, kdo tohle vymyslel", reagoval jsem na 
bráchovo sdělení, které vychrlil hned, jak dorazil jednoho dne ze školy. Navíc se slovy "Hanka tě pozdravuje", bylo 
již stoprocentně jasné, odkud vítr vane. Pocity? Nejprve zaskočení, poté zklidnění, že není ještě rozhodnuto a 
následně nadšení, jelikož se dostavil zásadní nápad (Brňák vs Pražák), což v danou chvíli přistálo jako dar z 
nebes...alespoň se tak zprvu zdálo. S blížícím se osudným večerem 22. 2. však narůstala nervozita spojená s dosud 
nedokončenou finální verzí scénáře. Nakonec poslední den před plesem byl zpracován úvodní sketch a ostatní 
vstupy pak vznikaly doslova na koleni během hudební produkce v závislosti na programu a speciálních přáních z 
řad nejen pořadatelů,  ale i studentů (sóla, vyhlášení, upozornění). Díky tomu, že jsem se na akci musel dopravit 
autem po vlastní ose, zachoval jsem si v těžších situacích chladnou hlavu a udržel - aspoň doufám - chod plesu ve 
správných kolejích bez jediné kapky všudypřítomného organického rozpouštědla. Závěrem příspěvku bych rád 
poděkoval Hance Potměšilové za trochu stresující, ale přesto zajímavou zkušenost a už se nemohu dočkat, na koho 
tato "moderovací legrace" padne při padesátém výročí studentského plesu Gymnázia T.G.M. v Hustopečích.

Martin Kučera, absolvent školy

Jak vzniklo nebe…
Když se na schůzce parlamentu rozdělovaly úkoly, nikdo asi netušil, že já a Radmila to vezmeme tak vážně. 

Nejdříve jsme to ani neměly dělat my, 
paní učitelka přiřadila původně výzdobu 
někomu jinému, ale pak Terka Machová navrhla 
nás, tedy mě a Radmilu. Já jsem byla vcelku 
ráda, ale nevěděla jsem, co na to řekne Radmila. 
Ta se pro to nadchla stejně jako já a hned o velké 
přestávce jsme šly k paní učitelce Potměšilové 
do kabinetu a chrlily ze sebe první nápady. Na 
začátku jsme vymýšlely, promýšlely a plánovaly 
a paní učitelka naše plány neustále zatrhovala a 
zatracovala jako nereálné. Musím ale říct, že se 
nám podařilo vše prosadit. Radmila bojovala za 
balónky s héliem, já za nebe, a jak jste viděli, obě 
věci na plese byly. Pak ale přišla chvíle plány 
zrealizovat a tak se muselo objednat 64 metrů 
látky, koupit balónky, stříhat a lepit hvězdy. Někdy jsme u paní učitelky v kabinetě seděly až do tmy, vyráběly jsme 
150 papírových hvězd mezitím, co Johana u počítače vymýšlela názvy pro ceny do tomboly. S Radmilou jsme 
výrobu hvězd završily přestříkáním na stříbrno, venku někdy v 9 večer v mrazu, protože pach spreje byl 
nesnesitelný. Samotné instalování všeho muselo začít už ve čtvrtek, a do té doby nikdo netušil, jestli to vůbec vyjde 
a jestli vůbec bude možné vše realizovat. Výzdoba trvala od čtvrtka odpoledne a pokračovala druhý den od rána až 
do 3 odpoledne a nakonec vše vyšlo. Na závěr bych chtěla moc poděkovat všem klukům, bez jejichž fyzické síly 
bychom se neobešly a taky třídám, 2.A, 1.A, kvintě a sextě, které nám pomohly vyrábět hvězdy. 

Tereza Helmová, 3.A
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Ples z pohledu absolventa 
Letos, stejně jako loni, jsem navštívila ples našeho gymnázia. Nyní jsem však byla v pozici absolventa. O této 
události jsme se dozvěděla již velice brzy a hned ze začátku mě potěšily dvě věci. A to téma plesu (Prom Night 
Party) a barva (červená). 

Při příchodu jsem si koupila kytičku na ruku. Všechny byly velice krásné a jejich prodej mě opravdu potěšil. Z 
výzdoby mě nejvíce zaujaly balónky s čísly stolů. Ovšem, co se mi na plese líbilo nejvíc? To byla kapela – Kanci 
paní nadlesní!! Dříve jsem je nikdy neslyšela a na plese mě opravdu zaujali. Jejich repertoárem se mi „trefili do 
noty“. J Vůbec by mi nevadilo, kdyby měli vystupovat i na dalších ročnících plesu. 

I když již nejsem studentkou gymnázia, ples stále patří mezi mé nejoblíbenější události a už teď, plná zvědavosti, se 
těším na příští ročník. 

Marie Návratová 

Co vy na to?

Jako každý rok po plese, i letos vznikla anketa (Paťa Bognár), která si klade za 
cíl zjistit, co se na plese povedlo, co lze zlepšit a dělat jinak, co byste rádi. Ples z 
osmi hledisek oznámkovalo jako ve škole 98 návštěvníků – vás studentů. 
Protože jsme měli roztříděné odpovědi z jednotlivých tříd, mohli jsme 
vyhodnotit odpovědi také podle věku. To se, jak jsme předpokládali, skutečně 
lišilo. Zatímco prváci hodnotili lépe diskotéku a průměrně živou hudbu, u 
maturantů tomu bylo naopak, stejně tak téma plesu. Maturantům se moc nelíbilo 
(známka 2,55), prváci si ho chválili (1,48). Rozdílné bylo také hodnocení 
cateringu, i když ne tak markantně. Suverénně nejlépe jste hodnotili výzdobu 
sálu, potom kapelu a předtančení.

Průměrné výsledky:
Téma plesu - 2,07
Předtančení - 1,6
Kapela - 1,33
Diskotéka - 1,7
Výzdoba - 1,31
Tombola - 1,7
Celkově - 1,4
Catering - 2,22
Nabízí se otázka, co dál. Příští rok je rokem jubilejním, padesátým. Jaké téma zvolit? Co nového na plese uvést? 
Budeme zase muset tak těžce shánět sponzory a tombolu? Co kapela? Co catering? 
Pokud vás tedy něco napadne, přijďte a řekněte svůj názor, svůj nápad. Někdy bývá od nápadu jenom krůček k 
realizaci, jindy je potřeba spousta úsilí, ale proč ne?
Na závěr bych ráda poděkovala všem nejmenovaným, kteří do tohoto bloku příspěvků nepřispěli, a přesto věnovali 
ze svého volna mnoho času, aby i nenápadné věci klaply. Chci tak poděkovat Aničce Halasové za to, že celá léta 
balila dárky do tomboly, Gabči a Jarovi z oktávy, že se již naposledy ujali nacvičování předtančení, Johaně 
Svobodové, že opět vymýšlela legrační názvy pro ceny, všem, kteří chodili a ptali se, co je třeba udělat a potom svůj 
slib splnili atd. atd.
Jednu kritickou poznámku ale musím napsat. Kdybych tak zjistila, kdo kouřil vzadu na pódiu za oponou, kde je 
kouření přísně zakázáno, nechala bych ho zaplatit pokutu, která nám hrozila. Naštěstí se nic nestalo, ale kdyby?

Hana Potměšilová
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Exkurze, výlety, 
           školní akce
Návštěva divadla

Ve čtvrtek dne 21. března 2013 jsme společně s primány 

navštívili brněnské divadlo Polárka. Jely tam s námi 

paní učitelky Komoňová a Langarová. 

Na první vyučovací hodinu jsme šli do 
školy a v 9 hodin jsme vyjížděli. Představení, které 
jsme zhlédli, mělo název Stvoření světa. 

Vyprávělo o tom, jak se Bůh nudil a chtěl si 
vymyslet kamarády, tak stvořil anděly. Ale bohužel 
ne všichni se mu povedli a tak se z nepovedených 
andělů stali čerti, kteří byli pěkně zlomyslní. Bůh 
čerty a anděly spojil a společně stvořili vodstva, 
rostliny, živočichy a první lidi - Adama a Evu. 

Představení bylo poučné i zábavné a na 
konci zněl celým sálem hromový potlesk.

Julie Moškvanová , 2.C

Exkurze a ještě něco navíc
Měli jsme příležitost navštívit v rámci soutěže „Skrytá paměť Moravy“ rajhradský klášter a zhlédnout výstavu o moravském 
písemnictví. O své zajímavé zážitky se s vámi chce podělit studentka prvního ročníku v tomto článku.

Viděli jsme toho spoustu! Jednou to byla rozsvícená abeceda „hlaholice“ a „cyrilice“, makety knih zavěšené 
na stropě a nakonec prohlídky klášterní knihovna!  Velká místnost lemovaná spoustou knih, nad jejichž stářím se 
nám tajil dech. Povšimli jsme si i krásných map na stropě a velkého modelu glóbu.

Pan průvodce nám také ukázal tajnou chodbu skrytou za řadou knih.
Exkurze – a ještě něco navíc! Znovu jsme se vrátili do jedné z expozic a zúčastnili se literárního semináře. Ve 
studentech měl vyvolat schopnosti tvůrčího psaní. Seminář mě opravdu bavil.

Exkurze pro mě byla velkým zážitkem. Doplnila jsem si znalosti a navštívila krásný rajhradský klášter. 
Malá část mého já pookřála nad tím, že i my, Moravané, máme být na co pyšní!

Adéla Malendová, 1.A
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Exkurze na univerzitu obrany
Ve středu 30. ledna 2013 jsme se my,  studenti oktávy a 4.A zúčastnili exkurze na Univerzitu obrany.Hlavním bodem 
exkurze byla přednáška o optice (kterou jsme v té době probírali ve fyzice) a prohlídka optických přístrojů.

Přednáška proběhla v objektu na třídě Generála Píky v Černých polích v Brně, který patří pod Fakultu 
vojenských technologií. Jako doprovod s námi jel pan učitel Tupý a paní učitelka Jirásková.

Přednáška měla dva hlavní body- přednášku o optických přístrojích a infračerveném záření. Mohli jsme 
si prohlédnout jak současné přístroje, tak i přístroje starší. Některé z nich byly  i vzácné (univerzita vlastnila 
jediný či jeden z mála dochovaných kusů).
V souvislosti s infračerveným zářením jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací, jaké má vlastnosti, jak 
a v které situaci je můžeme využít, ale také to, jakou má souvislost i s jinými fyzikálními jevy.

Na závěr naší exkurze jsme dostali možnost navštívit ještě jednu část objektu v Černých polích. 
Navštívili jsme muzeum techniky, které v minulosti používala (a někdy ve výrazně modernizované podobě 
dodnes používá) československá a dnes česká armáda. Asi nejatraktivnější pro nás byly exponáty věže z tanku 
T-72 a samohybné houfnice nazývané zkratkou DANA( která znamená Dělo Automobilní Nabíjené 
Automaticky), a to díky možnosti posadit se do věže, na místo obsluhy děla.

Exkurze na Univerzitu obrany se nám líbila, jednak proto, že jsme se dozvěděli nové věci a prohlédli si 
zajímavou techniku, ale také díky dobré organizaci jak ze strany našich vyučujících, tak i ze strany armády. 

Tomáš Zeman, 8.C

Před kamerou!
Ve středu 13. 3. 2013 jsme v rámci semináře z JČ absolvovali s paní učitelkou Komoňovou exkurzi do zdejší Hustopečské 

televize. Čekali jsme spousty informací a rutinní jednání provázejících, ale i přesto jsme se v absolutně plném počtu akce 

zúčastnili. 

Na MěÚ Hustopeče nás přivítala redaktorka HTv Štěpánka Kadlečková, která nás od vchodu do MěÚ hned 
odvedla do prostor, kde HTv tvoří i vysílá.

Najednou jsme se ocitli v modré menší natáčecí místnůstce. Celá exkurze začala bezprostředním a milým 
přivítáním zmíněné redaktorky, která působila velice příjemným dojmem, a ač měla určitě mnoho práce s právě 
natáčeným programem k 200. vysílání Hustopečského magazínu, nervozita ani únava na ní vůbec nebyla znát. 
Začala vyprávět o svých životních i pracovních pozicích, zkušenostech nejen z HTv, ale i televize PRIMA a 
odpověděla nám na všechny otázky, které nás zajímaly. 

Ptali jsme se na souvislosti týkající se vysílání magazínu, Hustopečských listů i otázky soukromějšího rázu 
a samozřejmě, protože si právě vybíráme svoje budoucí studia, zajímalo nás také finanční ohodnocení na 
jednotlivých pozicích.

V závěru jsme si mohli zkusit i moderovat, k čemuž se ale nikdo z nás, studentů 4.A ani 8.C, neodvážil. 
Protože se právě připravovalo natáčení, stali jsme se i my součástí tohoto vystoupení. Shromáždili jsme se za 
moderátorským pultíkem v čele s redaktorkou Štěpánkou Kadlečkovou a zkusili jsme se do závěrečného rozloučení 
magazínu zapojit alespoň několika mezi nás rozdělenými slovy. Samozřejmě tu závěrečnou roli měla opět zkušená 
moderátorka a redaktorka Kadlečková. Za několik dnů jsme se tak mohli vidět na obrazovce HTv, kde jsme se 
přesvědčili, že vypadat dobře a ještě k tomu přirozeně, to není vůbec jednoduchá věc!

Celá exkurze byla velice příjemná a zaujalo nás také, že tvůrci HTv přemýšlejí dokonce o vzniku Studentské 
televize při HTv. Vše ukáže čas a také práce nově příchozí vedoucí MaK- paní Dagmar Humpolíkové, která v HTv 
už v minulosti pracovala.

Děkujeme tedy za příjemné zážitky a přejeme HTv jen to nejlepší!!!  
         

                                                                 
Martina Šmardová, 8.C, Věra Komoňová

http://www.youtube.com/watch?v=j0WE8QkrVa8&feature=youtu.be
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LVK Praděd

Jak tak čtu zážitky z letošního LVK, připadá mi to jen mlha, mlha a mlha. Pokud byste ale chtěli zjistit, co dalšího střední dělali, 
tak Vám to nabízí právě tento článek.

     V neděli 13. ledna se žáci tercie, kvinty a 1.A vydali spolu s učiteli na lyžařský výcvikový kurz do Jeseníků 
do hotelu Figura. Počasí nám sice moc nepřálo, ale my si to i tak velmi užili.
     Poté, co jsme se ubytovali, jsme šli na malou procházku. Užili jsme si při ní spousty zajímavých sněhových 
„válek“. Večer nás rozdělili učitelé do skupinek, ve kterých jsme celý týden jezdili.
    Další ráno jsme šli už na svah. Celý den byla mlha, ale i tak jsme si zalyžovali a zajezdili na snowboardu. V 
úterý jsme šli také na svah. To dopoledne na chvíli mlha zmizela, ale bohužel k poledni se vrátila a udržela se i 
odpoledne. Následující den se mělo jít na Praděd. Jelikož byla zase mlha, tak se šlo na svah, ale byli jsme tam kratší 
dobu než obvykle, to proto, abychom si odpočinuli. Ve čtvrtek u nás stále přebývala naše kamarádka mlha, takže ani 
z postele se nikomu nechtělo. Večer se všichni pomalu, ale jistě balili, aby toho před odjezdem neměli moc. Pátek, to 
byl náš poslední den. Ráno jsme se už jen dobalili a vyjeli směr Hustopeče. 
    Stravu jsme dostávali 4krát denně, a to: snídani, oběd, večeři a druhou večeři, což by většinou chleba se 
salámem anebo pomazánkou. Po celý den byl k dispozici teplý čaj. Večerní zábavu si vyřešily vždycky třídy každá 
zvlášť. Jen dva večery jsme se dívali na naučné pořady, jeden o lyžování a druhý o snowboardingu.
     Začátečníci na lyžích i na snowboardu, se i za tak krátký čas naučili docela dobře jezdit. Po začátcích na 
malém svahu se lyžaři dostali na velký svah a někteří i do lepší skupiny.
     Poděkování patří všem zúčastněným, hlavně učitelům, že to s námi zvládli. Hned bych se vrátila zpět a to 
určitě nejsem sama.

Jaroslava Steinbocková 1.A

Do Boleradic přijela kontrola, ruský R(r)evizor
Dne 14. 3. 2013 v 17.00 mohli zájemci jet do boleradského divadla na 
vystoupení divadelního spolku Bratří Mrštíků, který nám sehrál komedii N. V. 
Gogola Revizor. 

        
  Představení mělo velký úspěch, všichni herci velmi dobře vykreslili 
charaktery svých postav. Hlavní pár měl stejné obsazení jako Maryša, na 
které jsme byli v listopadu.

            Zajímavou a nečekanou změnou bylo, že režisérka Alena Chalupová se 
rozhodla kvůli nedostatku ženských rolí zaměnit Petra Ivanoviče
Bobčínského a Dobčínského za Akulinu Ivanovnu Bobčínskou a 
Dobčínskou, které ke konci sklidily obrovský potlesk.
Celé představení bylo velmi zajímavé, Boleradští znovu nezklamali, 
předvedli, co umí, a my se můžeme těšit, jaké další hry pro nás připraví.

Eliška Charouškova, 6.C
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Protidrogová prevence

Na začátku března proběhla beseda pro první ročníky s pracovnicemi protidrogového K-centra v Břeclavi. Čtěte krátký 
postřeh

Nemyslím, že se jednalo o typickou protidrogovou přednášku. Spíše se od nás očekávala určitá diskuse 
o různých závislostech, o tom, jak se na to díváme my.
Bavili jsme se mimo jiné taky o tom, co k závislostem vede, jak těžko se jich zbavuje a jak drogově závislým 
pomáhají lidé z K-centra.

Je dobré vědět, že někteří lidé se drobnými úkony snaží zlepšit situaci drogově závislých.

Anna Urbánková, 5.C

Setkání s avantgardou
Expresionismus. Kubismus. Surrealismus. To jsou tři pojmy - tři umělecké směry, které tvoří stálou expozici v Pražákově 
paláci v Brně, jenž spadá pod Moravskou galerii. Pokud jste o těchto směrech nikdy neslyšeli, tak je to asi takhle: 
expresionismus se snaží vyjádřit city a emoce autora (nejčastěji pomocí výrazu), kubismus zachycuje předměty či osoby z více 
úhlů zaráz a surrealismus míchá skutečnost s něčím vymyšleným, snovým.  

Všechny tyhle směry se zároveň řadí do 
avantgardy, tedy do nových uměleckých stylů na 
počátku 20. století. Navíc, veškerá díla ve 
výstavních prostorách patří českým umělcům. 
Naše třída 3.A a třída paralelní, septima, jsme 
tuhle výstavu navštívili v rámci výuky literatury 
poslední den letošního února. Naštěstí vyšlo 
počasí, celý den svítilo sluníčko.

Ujala se nás mladá a milá průvodkyně, 
která celou hodinu a čtvrt dlouhou prohlídku 
mluvila zábavně a poutavě.  Nejprve jsme začali 
u expresionismu, kterému dominovala 
umělecká skupina Osma – název podle počtu 
členů, patřil sem například Emil Filla, manželé 
Procházkovi nebo Bohumil Kubišta. V úvodní 
místnosti jsme mohli vidět portréty, díla malířů 
na nás čekala v dalších částech expozice. A byla 
to díla  zvláštní a nevšední. Každého překvapila 
jejich originální práce s barvami a výrazy postav. Mnohdy s pochmurným laděním. Další část se věnovala kubismu, 
zde se nám nejvíce zalíbil obraz Antonína Procházky, Prometheus, který zobrazuje starořeckou legendu o stvořiteli 
lidí. Kromě toho tu viselo i mnoho dalších zdařilých obrazů, například Josefa Čapka, bratra slavného spisovatele. 

Expozici ukončil blok věnovaný surrealistické tvorbě. Dozvěděli jsme se např. o umělkyni Toyen (pravým 
jménem Marie Čermínová), která se oblékala a chovala jako muž. Její malby byly ale perfektní. 

Kromě plno obrazů bylo v prostorech rozestaveno i několik soch a výklad byl doprovázen  i ukázkami 
reprodukcí  známých autorů. Celkově se nám expozice velmi líbila a každý odjížděl spokojen. Nezbývá než tuhle 
výstavu doporučit všem, kteří mají rádi umění a ocení krásné originální obrazy! 

Veronika Radová a Richard Všianský, 3.A 
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Romeo a Julie z kvinty

Ve čtvrtek 14. března se třída kvinta zúčastnila netradiční akce v brněnském 
Centru volného času Lužánky. Téma se týkalo Shakespeara a jeho hry Romea 
a Julie, což navazovalo na právě probírané učivo literatury. 

Byli jsme zvědavi na to, co nás čeká, a tak jsme byli pní 
očekávání. Byli jsme proto překvapeni, když jsme se shromáždili v 
divadelním sále, kde nás přivítala lektorka Petra a seznámila nás s tím, 
co nás čeká. Cílem bylo dozvědět se něco nového o Shakespearovi a 
seznámit se podrobněji s dějem Romea a Julie. Vše bylo pojato 
netypickou formou a to formou divadla a hry. Také nám řekla, že si 
možná na konci Romea a Julii zahrajeme, což jsme všichni brali spíše 
jako vtip.  

První aktivity měly nastartovat naše tvůrčí myšlení. Hráli jsme 
si na sochy – začalo to sochou pouliční lampy a ihned se ozývaly 
nápady, jak situaci doplnit: „Já budu pes.“ „A já budu jeho pán.“ 
Vystřídali jsme několik situací a ještě více nápadů. Naše sochy se pak 
pomalu přenesly do období renesance. Byly z nás renesanční kašny, 
udatní rytíři na koních i urozené dámy.  

Další aktivity se již týkali více Shakespeara a děje samotné hry. 
Ve skupinách jsme si rozdělili role a vytvářeli obraz rodin Monteků a 
Kapuletů a blíže se seznamovali s jednotlivými postavami. Předvedli 
jsme si hádku, která běžně probíhala, když se zástupci obou rodů 
potkali na náměstí ve Veroně. Křičeli jsme na sebe urážky jako: 
„Kapuleti mají blechy,“„Montekové jedí psy,“ nebo „Julie nosí 
stahovací prádlo.“ Když se situace uklidnila a my vystoupili ze svých rolí, sedli jsme si a probírali děj hry. Vybrali 
jsme pět nejdůlěžitějších okamžiků, kdy se Romeo a Julie setkávají.  

Ve skupinách jsme tyto obrazy vytvářeli, opět jako 
sochy, z nichž každá směla říct jednu větu. 

Vrcholem programu bylo představení 
jednotlivých skupin. Paní lektorka navíc zajišťovala 
hudbu a práci s osvětlením, což dodávalo divadlu tu 
správnou atmosféru.Výsledkem bylo pět krátkých 
představení, do kterých by nikdo neřekl, že jejich 
příprava zabrala jen deset minut. Někteří pojali drama 
vážněji, jiní z něj vytvořili komedii. Mezi 
nejpoužívanější věty určitě patřily „Ach Romeo,“ 
„Ach Julie,“ s nimiž si někteří vystačili po celé 
představení.  

Zahrát si Romea a Julii bylo pro všechny určitě 
zážitkem, také proto, že ani profesionální herci 
mnohdy tuhle možnost nemají. Myslím, že každého z 

nás to dopoledne bavilo a všichni jsme si to užili.  „Hlavně mě překvapilo, jak většinu mých spolužáků a spolužaček 
tato akce nadchla a jak se všichni s chutí a zájmem zapojovali do aktivit. Podle mně to jedna z nejlepších exkurzí  
kvinty vůbec,“ komentuje svoje zážitky Terezka K.“                  

Petra Kratochvílová, 5.C
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Projekty
Rumunsko je za rohem!
Brzy nás už čeká další výjezd tentokrát do Rumunska v rámci projektu Comenius. A na co se můžeme těšit? 

První den (pondělí 15. 4.) se ponese ve znamení poznávání školy, společných hodin angličtiny a 
zeměpisu i návštěvy muzea řemesel a rumunské kultury. Další dva dny přichází na řadu množství památek, 
mezi nimiž je i tajemný Drákulův hrad. Poté ještě zvyky, tradice, písně, scénky a zase znovu domů do všedního 
života. 

Bude to nabitý týden a ještě nás čeká mnoho příprav, ale všichni se určitě velmi těšíme. 

Katka Radová, 6.C 

Chemie je všude kolem nás!
Naše škola patří mezi 10 pilotních škol v ČR projektu inGenious. Projekt koordinuje European Schoolnet a jeho cílem je 
zvýšit spolupráci škol a podniků propojením přírodních věd s profesním uplatněním studentů v praxi. V tomto školním 
roce škola zvolila tři moduly pro tři různé předměty. Chemii zastřešuje RNDr. Čeperová, matematiku Mgr. Šebesta a 
fyziku Ing. Tupý. 

V rámci projektu se jednou měsíčně uskutečňuje chat se zahraničními odborníky na zajímavá témata. 
První ze série chatů byl 25. 10. 2012. Téma znělo: Chemie je jen o vás. Zapojili jsme se také aktivně do 
soutěže, jejímž tématem bylo prezentovat chemii v každodenním životě. Druhý chat proběhl o dva týdny 
později, 9. 11., a hovořilo se s odborníky z oblasti medicíny o využití polymerů v tomto odvětví. Od 
potahovaných tablet jsme se dostali až k umělým orgánům. 18. 12. 2012 jsme diskutovali na téma „Revoluce ve 
zdravotnictví“ s Danielem Behrensem, manažerem marketingu firmy Ticona. Otázky se týkaly hlavně plastů a 
jejich využití. A těsně před koncem pololetí (28. 1. 2013) patřil videochat hybridům, elektromobilům a vůbec 
možnostem, jak by se mohla doprava posunout do budoucna. 

Díky těmto chatům jsme měli jedinečnou možnost diskutovat s odborníky a zamyslet se tak nad tím, 
kam směřuje technický pokrok. Naučili jsme se klást zajímavé otázky a co je hlavní – používali jsme v dnešní 
době nezbytnou angličtinu. Informace o projektu najdete na www.gymhust.cz 

Katka Radová, 6.C 

Vítězství mezinárodního rozměru
V rámci našeho dvouletého projektu Comenius 2012-2014 proběhla během prvního setkání studentů a učitelů v 
Polsku soutěž o logo projektu. Studenti a učitelé z Polska, Rumunska, Německa, Portugalska i z naší školy 
vyhodnotili všechny práce a vítězným dílem bylo vyhlášeno logo pocházející z naší školy, jehož autorem je rodina 
Malendová.

Věra Komoňová
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Učitelé přivítali rozvoj pedagogických kompetencí v
 podobě absolvování vzdělávacích kurzů

Realizace projektu Modernizace vzdělávání na Gymnáziu T. G. Masaryka, Hustopeče, registrační číslo 
projektu CZ.1.07/1.3.41/01.0015 financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu 
(konkrétně z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost) přinesla mnoho zajímavých aktivit. 
Do projektu se zapojili téměř všichni učitelé našeho gymnázia.

S profesionálními lektory firmy AM Solvo, s.r.o. jsme zrealizovali semináře, které u učitelů sklidily úspěch. 
Dosud byla proškolena tato témata: 

§ Efektivní komunikace se studenty, 
§ Dovednost a schopnost asertivního jednání učitele, 
§ Kreativní myšlení učitele, 
§ Tým a efektivní práce v týmu, 
§ Využití sociometrie při výuce na gymnáziu,
§ Dovednost komunikovat v náročných situacích učitele, zvládání konfliktních situací. 

Mimo to, s lektory firmy Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Brno, pravidelně jednou týdně ve třech skupinách, probíhá výuka anglického jazyka. 

Ve zbylých měsících projektu učitelé absolvují kurzy z oblasti ICT: MS Word, Excel, PowerPoint a dále zbylou 
část dlouhodobého kurzu angličtiny, stejně jako absolvují kurz na téma: Etická výchova studentů, formování 
charakteru studentů.

Ing. Eva Bialková, projektová vedoucí
Mgr. Jan Sedláček, ředitel
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Kurz Dovednost komunikovat v náročných situacích učitele, zvládání konfliktních situací, prosinec 2012 – 1. část
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Kurz Dovednost komunikovat v náročných situacích učitele, zvládání konfliktních situací, prosinec 2012 – 2. část
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Kurz Kreativní myšlení učitele, leden 2013
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Kurz Kreativní myšlení učitele, leden 2013
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Začátek 2. pololetí předznamenává spoustu oborových soutěží a olympiád. Nejinak je tomu letos. Proběhly recitační a 

literární soutěže a 1. olympiáda. Výjimečné byly úspěchy především Vojty Mašína a Aničky Urbánkové.

Anglická konverzační soutěž
Ticho, tréma, očekávání, napětí. I to je konverzační soutěž v anglickém jazyce, kterou jsme absolvovali 

19. 2. 2013.
 Z naší školy soutěžili zástupci ve dvou kategoriích. Novinkou bylo, že nejmladší kategorie měla svou 

soutěž zvlášť o týden později. Naši školu reprezentovaly  Klára Menšíková (4.C) a Kateřina Radová (6.C). Vše 
probíhalo jako každoročně na břeclavském gymnáziu, kam s námi jel p. uč. Hanák. 

Samotná soutěž sestává ze dvou částí: poslech a komunikace. Nejvyšší kategorie, ve které soutěžím, se 
komunikační částí podobá maturitě. Dostanete prostor pro svůj projev, ale bodovaný je i popis obrázků a reakce na 
otázky kladené porotou. Nakonec Klára získala 3. místo a já 2.

 I když jsem tuto soutěž absolvovala již v nižších kategoriích, tak pro mě byla letos velkou výzvou, protože 
jsem soupeřila i se studenty ze 3. ročníků, což je opravdu velká konkurence. Myslím, že si ze soutěže odnášíme 
nejen hodnotné ceny, ale hlavně také vzácné zkušenosti.

Kateřina Radová, 6.C

26. 2. 2013 jsem jel do Břeclavi reprezentovat školu na soutěž z angličtiny. Protože jsem s paní učitelkou 
Chrastilovou dorazil o půl hodiny dřív, tak jsme museli čekat na začátek soutěže. 

Soutěž začala později, protože se čekalo, až dorazí poslední soutěžící. Začalo se poslechem, ve kterém jsme 
museli doplňovat slovesa v minulém čase, pokračovalo se gramatikou. 

Potom jsem si vylosoval pořadí, ve kterém půjdu na popis obrázku a mluvení na určité téma. Vylosoval jsem 
si šestku, ale i tak jsem čekal velmi dlouho. Čas jsem si krátil hraním na mobilu, protože jsem si nevzal knihu. Na 
speaking jsem si vybral téma „shopping and meals“, na které jsem se moc nepřipravil. 

Až měli všichni hotový speaking, tak jsme čekali cca 45 minut. Poté přišli porotci s diplomy a vyhlásili první 
3 místa. 

Druhý den jsem se dozvěděl, že jsem skončil 6. z 13. Soutěž se mi velmi líbila a klidně bych na ni jel znovu.
Ondrej Herich, 2.C 

Soutěže
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Recitovat nás baví
To můžeme potvrdit na základě letošního školního kola recitační soutěže, které se účastnili zástupci primy, 
sekundy, tercie a kvarty. Zájem žáků z nižších tříd je již tradičně spontánní a hojný. Bylo tomu tak i letos. 
Mladší recitátoři si nečastěji vybírali
básně J. Žáčka, J. Seiferta. 
Na prvním místě se za první kategorii umístily velmi nadané recitátorky Natálie Meredová (2.C) aTereza 
Vaculíková (4.C), další místa obsadili Denis Homolík (2.C) a Tomáš Lengál (1.C).
Obě recitátorky jsou dá se říci ostřílené matadorky a již v minulých letech postoupily do vyšších kol soutěže 
(Břeclav, Brno). Všechny nás těší, že svoji pozici potvrdily i letos na okresním kole Dětské scény. A čím dívky 
zaujaly? Natálie báseň J. Žáčka a T. Vaculíková úryvek z oblíbené knihy o sourozencích Baudelairových: Řada 
nešťastných příhod.
Za vyšší  stupeň  gymnázia předvedli svoje  umění v přednesu zástupci oktávy, 2.A,
kvinty. S příchodem nové třídy 1. A jsme zjistili, že nám přibyli noví nadějní recitátoři
Adéla Malendová, Dan Mrkvica a Silvie Hirtová. 
Právě Adéla Malendová se stala vítězkou II. kategorie. Posluchače zaujala přednesem
textu Jana Procházky Kočár do Vídně. Jde o tragicky laděný text o setkání německého vojáka a mladé ženy na 
konci války. 
Tento syrový, drásavý text byl vystřídán úryvkem z knihy současné autorky, nositelky ceny Magnezia Litera, 
T. Baňkové. Bajka Unifikace krásy pojednává o tom, že i lišky může trápit nešťastná láska, kvůli níž se 
rozhodnou navštívit salon krásy  Bajka naruby v podání Anny Ondráčkové, kdy se zdařile převtělovala do role  
protřelé krysy a nešťastné lišky, vynesla recitátorce druhé místo. 
Správnou volbu při výběru textu měla bezpochyby i Anna Urbánková. Zvolila si pózu J. Vejvody Babičko, 
pošli mi modrýho slona. Emotivní a zároveň vtipný text, je dopisem  dívky, která se ocitla mimo domov a 
právě modrý slon jí ho připomíná. Lehce 
melancholický a zároveň humorný pohled na dění 
kolem typově perfektně odpovídal recitátorce. 
Anna Urbánková se umístila na třetím místě.
Adéla Malendová, Anna Ondráčková a Anna 
Urbánková postoupily do okresního kola 
Wolkerova Prostějova každoročně pořádaného ve 
Velkých Pavlovicích. Porota v čele s básníkem I. 
Odehnalem je určila jako vítězky. Získaly první, 
druhé i třetí místo ve své kategorii. Takže mohly 
parafrázovat heslo: Přišla jsem, recitovala jsem a 
vítězila jsem. 

Mgr. Anna Růžková
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Naše recitátorky v Labyrintu poezie
(krajské kolo Wolkerova Prostějova)
Soutěž Wolkerův Prostějov je určen zájemcům o umělecký přednes a probíhá na úrovni okresních a následně 
krajských. Právě na krajskou přehlídku postoupily letos hned tři studentky našeho gymnázia, které postoupily za 1. 
kategorii z okresního kola. Adéla  Malendová, Anna Urbánková a Anna Ondráčková měly možnost  předvést svoje 
recitátorské umění na tradiční přehlídce konané 16. 3. v Brně  v divadelním sále studia Labyrint.

Studentky se na svoje vystoupení pečlivě chystaly a  
podaly perfektní výkon.
Všechny se shodly v tom, že měly z vystoupení velmi dobrý pocit. 
A opravdu vyhnula se jim tréma a zúročily čas, který do přípravy 
vložily.Jak uvedla např. Adéla Malendová, po vystoupení za ní 
přišli účastníci soutěže s pochvalou jejího vystoupení. „Pocit z 
dobrého výkonu a uznání dalších recitátorů – z toho mám největší 
radost,“ říká Adéla.  

Jak uváděli pořadatelé, přehlídka se chápe hlavně jako 
festival, jehož součástí jsou 
nejen vystoupení recitátorů, ale také wokshopy a diskuse o 
jednotlivých vystoupeních.
Odborná porota  hodnotí jednotlivá vystoupení  a dává tak 
mladým recitátorům 
zpětnou vazbu a návod k dalšímu směřování a interpretačnímu 
přístupu. Toto hodnocení je velmi otevřené a detailní.

 I naše studentky si mohly vyslechnout  rozbor svého 
výkonu i  další doporučení. Anička Ondráčková se projevila jako 
recitátorka, pro kterou jsou vhodné komické texty. Výběr textu 
komického ladění, který by byl vhodný pro mladou dívku, není 
vůbec jednoduchý. O tom se Anička mohla přesvědčit už když 
vhodný text vybírala. Text by měl odpovídat typu recitátora.

Opačně laděný, vážný text  si vybrala Adéla Malendová, 
lektoři ocenili a její vystoupení i výběr. Vystoupení Aničky Urbánkové se stejně jako u Adély setkalo s pochvalnými 
ohlasy vyjadřovanými na závěrečném sezení i dalším účastníky. Dojímavý i lehce humorný text,
ocenili odborní lektoři z hlediska vhodného výběru i nastínili různé možnosti interpretačního přístupu.

Jak již bylo řečeno – Wolkerův Prostějov se chápe jako festival – primárně má sloužit k vzájemné inspiraci a 
sdílení zážitků z uměleckého textu. Počet hodnocení a ocenění WP je velmi početně omezený. Pouze jeden recitátor 
postupuje do národního kola. Následně uděluje porota další  jedno až dvě ocenění z každé kategorie. Těší nás, že 
ocenění poroty získala právě Anička Urbánková. Vhodný výběr textu a projev, kdy se obsah v konečném vyznění 
snoubil s jeho emotivním vyzněním a přirozeností interpretky byl oceněn po zásluze.

Mgr. Anna Růžková
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Literární soutěž o cenu Filipa Venclíka

Literární soutěž o cenu Filipa Venclíka se konala poprvé ve školním roce 1997/1998 jako pietní vzpomínka na studenta 

hotelové školy, který se stal tragickou obětí násilného trestného činu. Nadějný student, autor povídek a básní, měl právě před 

maturitou. 

Pořadatelem, soutěže, která si získala postupně 
významné renomé, je SHŠ Praha, na které Filip studoval, a 
Nadační fond Filipa Venclíka založený jeho otcem 
Vlastimilem Venclíkem, známým režisér a scénáristou. 
Později se k organizaci soutěže připojil i Český rozhlas a 
záštitu převzalo hlavní město Praha. Každý ročník je 
věnován nějakému společensky závažnému tématu. Letos 
znělo: Jak budu žít za dvacet let, což bylo téma maturitní 
práce Filipa Venclíka právě před dvaceti lety.

Vyhlášení výsledků letos proběhlo 25. února v Praze, v 
kině Lucerna. Na úvod zazněla ona Filipova maturitní 
práce z úst herce Michala Pavlaty a poté se přistoupilo k 
samotnému vyhlašování. Do soutěže bylo přihlášeno 

téměř tři sta prací, bohužel ne všechny mohly být oceněny. V každé ze tří kategorií byla vyhlášena první čtyři místa 
a první tři byli oceněni dřevěnou soškou člověka, neboť letošní ročník se hodně týká právě lidí. Já sám jsem získal 
třetí místo v kategorii povídka. Vybrané práce byly přečteny Ninou Divíškovou, Janem Kačerem a opět Michalem 
Pavlatou a hudební doprovod akci poskytl Radoslav „Gipsy“ Banga, známý z kapely Gipsy.cz

Úryvek z povídky:

Zpěv pod stromem na ulici utichl a nahradil ho hromadný jásot. 

„Veselé Vánoce!" vykřikl někdo. „A šťastný nový rok!"

„Veselé Vánoce, a šťastný nový rok!" zopakovali sborově ostatní jako ozvěna. Při těch slovech jsem se pousmál. 
Zapálil jsem svíčku mezi námi, potom jsem se dlouze podíval do očí před sebou, do těch nejkrásnějších očí na světě, 
a zašeptal:

„Veselé Vánoce, Miláčku, a šťastný nový rok." 

(Celá povídka na stránkách: http://www.piste-povidky.cz/dilo/111548)
Vojta Mašín, 3. A

Salamandr soutěží

Již několik let jsme plánovali, že přihlásíme Salamandr do některé ze soutěží, které jsou vyhlašovány. 
Jednou jsme ovšem nesplnili podmínku pravidelného periodika, jindy, že nebyla stejná grafika. Letos se nám 
podařilo podmínky splnit. Vězte tedy, že jsme v soutěži, kterou vyhlašuje každoročně Klub volných novinářů ČR. 
Soutěž nese název O nejinspirativnější středoškolský časopis. Do konce dubna bychom se měli dozvědět výsledky. 
V loňském roce se soutěže zúčastnilo 42 středoškolských časopisů a vyhrál GYM z Gymnázia v Třeboni. 

Ještě je na místě poděkovat Radimovi Bádrovi, že stihl do termínu upravit drobné nedostatky a Katce 
Radové, která všechno pozorně a poctivě kontrolovala a hlídala.

Hana Potměšilová
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Studenti a věda

Nadchněte své studenty pro vědu aneb Odborníci z
MU na vaší škole
Tento dlouhý název nese projekt, v jehož rámci odborníci ze všech 

devíti fakult Masarykovy univerzity nabízejí pestrý seznam 

přednášek s cílem popularizovat své obory. Na naší škole zatím 

proběhly přednášky dvě a to v předmětu společenské vědy. 

Na škole jsme tak 8. února přivítali JUDr. Žateckou z  
Právnické fakulty a Mgr. Krpouna z Filozofické fakulty 
MU.

Žáci 3. ročníku a septimy měli možnost stát se na 
chvíli vysokoškolskými studenty právnické fakulty. Právě v 
těchto ročnících se žáci zabývají všemi odvětvími 
veřejného a soukromého práva. Přínosem pro ně jistě byla 
přednáška z oboru trestního práva na téma „Trestní 
odpovědnost mládeže“. 

Jinou společenskou vědu - psychologii- 
reprezentovala přednáška na téma „Facebook“. Se 
základy psychologie se žáci seznamují v 1. ročníku a 
kvintě. Mnozí z nich byli možná překvapeni, jak lze 
zkoumat tento fenomén dnešní doby z pohledu 
psychologa.
Následné studium zmíněných oborů je pro mnohé 
studenty velmi atraktivní. Věřím, že toto setkání s vědou 
bylo nejen rozšířením výuky, ale i další pobídkou ke 
studiu vysněného oboru.

Mgr. Jitka Komínková
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Krajské kolo „Středoškolky”
Dne 18. 1. 2013 jsme ráno o půl osmé vyrazily do Ivančic na krajské kolo 
v dívčím středoškolském florbalovém turnaji. Ve skupině na nás čekali 
dva soupeři. První zápas jsme vyhrály 2:0, ale v druhém jsme si 
nedokázaly poradit se střelami od hráček z brněnského týmu Bulldogs a 
inkasovaly jsme dvě branky. Ve skupině jsme skončily druhé. Potom nás 
čekal zápas proti vítězkám druhé skupiny, se kterými jsme hrály 
vyrovnaný zápas. Podařilo se nám jako prvním vstřelit gól. Nakonec 
jsme bohužel 2:1 prohrály. Čekal nás tedy zápas o třetí místo. V tomto 
zápase se nám tolik nevedlo a po chvíli jsme prohrávaly 1:0, nakonec se 
nám podařilo srovnat a toto skóre se udržovalo skoro celý zápas. Několik 
minut před koncem zápasu jsme obdržely další gól a i přes velkou snahu 
se nám už srovnat nepovedlo. Konečné čtvrté místo pro nás bylo 

úspěchem. Této soutěže jsme se zúčastnily poprvé. Myslím, že holky odvedly velký kus práce. Já před nimi 
smekám a přeji jim do příštího roku hodně úspěchů. 
Sestava týmu: Ivana Rathouská (4.A), Veronika Vachalová (4.A), Anna Halasová (8.C) Tereza Helmová (3.A), 
Barbora Novotná (3.A), Tereza Machová (3.A), Jana Urbánková (3.A), Radmila Vrbová (3.A), Karin Meredová 
(7.C), Barbora Jevická (2.A), Barbora Fraňková (6.C), Dorota Zemánková (1.A)

Anna Halasová, 8.C

Šachy nejen sportem, ale hlavně uměním
Zeptali jsme se p. Šedého, jak jsou využívány šachy, které jsme zakoupili v loňském roce.

 
„Šachy jsou pro mne především uměním. A nemyslím tím 

jen kompoziční šach (skládání a řešení šachových problémů), kde 
je to zjevné, ale i šach praktický. Souboj dvou hráčů nad 
šachovnicí má sice za svůj prvotní cíl výhru - té je ale možné 
dosáhnout toliko určitým uměleckým projevem. Samozřejmě, tu 
větším, tu menším podle síly hráče, ale - a to k podstatě šachů 
bytostně patří - právě a jen "použitím" umělecké stránky hry. 
Každý šachista - už tím, že si sedne k partii - se tedy "stává 
umělcem", a to nezávisle na tom, zda o tom ví či nikoli, zda o 
"umění" ve své partii vědomě usiluje nebo hraje pouze o 
"sportovní" bod v tabulce.“

Takto se o šachové hře vyjadřuje spousta šachistů. I já sám 
prožívám u šachů mnoho pocitů, a to nejenom pozitivních. Ale 
snad nejvíce mě šachy naučily umění prohrávat. I když, jako 
většina z vás, prohrávám nerad, dnes se už umím z prohry více 
poučit než rozčílit.

A proč o tom vůbec mluvím? Chtěl jsem vám jenom nabídnout možnost si šachy zahrát i na našem 
gymnáziu. Díky SPGH a projektu ČS, a.s. máme ve škole čtvery šachy a hodiny, které jsou k dispozici hlavně vám. 
Úterý odpoledne jsme se několikrát sešli se studenty tercie, abychom si nejenom zahráli, ale i ukázali krásy 
kombinačního šachu. A co vy ostatní??? 

Ctirad Šedý, váš učitel

Sport
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Tak máme tu březen/duben. Seriály nám před velkou prázdninovou pauzou prostávkují a polovysílají, aby jim to krásně 
vyšlo. Tento týden, když píšu tento článek, vyšel jen Big Bang. Hrůza! Ale co naplat. Dojdou průměrně ještě tři epizody u 

každého seriálu a velká prázdninová pauza. 

Jako v každém čísle dám další typy na novinky z filmů, které nás čekají (nejen letos). 

S rychle blížící se premiérou (2. 5.) začíná pomalu 
ale jistě masáž našich mozků směrem k třetímu dílu 
Železného muže. Naštěstí jej takto do češtiny nepřeložili, 
snad aby si nemysleli, že jde o film s Arnoldem 
Černočerným. Iron Mana čeká zbrusu nová technologie, 
která mu dá se přiblížit více bohům z Azgardu a 
nabušeným potvůrkám z vesmíru. Ale čeká jej 
darkknightovské sražení na dno od Mandarina. Ale jak 
režisér prvních i druhých Avengers po zhlédnutí tohoto 
filmu podtkl, máme se na co těšit. Vlastně říkal, že se sám 
bude muset moc snažit, aby zvládnul novou laťku. 

V červnu nás navštíví Příšerky s ručením 
omezeným s prequelem z dob univerzitních pařeb. 20. 6. 
Jak v ČR tak USA můžeme doufat, že nepůjdou ve 
stopách 99% druhých dílů na světě a nezklamou. Pravda 
je to hodně dávno, co jsem viděl jedničku, ale pamatuji 
si to, že se mi líbala. Teď když jsem starší a filmově 
zmlsanější uvidíme. 

Z počtu vyšlých treilerů a videí se dá předpokládat, že i Star 
Trek Do temnoty je také za dveřmi. Nebo spíše za Dnem D, v jehož 
výročí bude česká premiéra. Pro vás, kdo neví je to 6. 6. Sherlock 
(Benedict Cumberbatch) je podle mne snad ale jediné, na co bychom 
se mohli od Jar Jar Abramse těšit. Snad nezmrví Star Wars 7 stejně 
jako Star Trek 11. 



Já, padouch 2 má svůj opravdový treter. Držím asi 
stejné palce jako Příšerkám. V kine u nás bude tento film 4. 7. 

Režisér Avengers Joss Wheldon s loňskou 
Chaloupkou v horách, jediným hororem, který se mi líbil, 
přichází s dalším pokusem ve filmových žánrech. Mnoho 
povyku pro nic bude mít v USA  premiéru 21. 7. 

12. 12. Bude mít premiéru dvojka Hobita. 
Jednička se vydařila a předpokládám, že Peter 
Jackson bude mít první světovou miliardovou 
trilogii (trilogii, kdy každý film vydělal více než 
jeden krát deset na devátou dolarů). Milovníky 
Sherlocka potěším, že jak Benedict, tak Martin teď 
netočí nikde jinde, něž u Moffata, takže další 
Sherlock „brzy“ bude. 

Jakub Fridrich, 7.C
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