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Úvodník
Léto je definitivně za námi. Taky vám uběhlo tak rychle? Ani jsem se nenadála a dva měsíce volna 

utekly jako voda.

Je tu ale i pár studentů, kteří si o prázdninách našli čas a pomohli s vyklizením a vymalováním skladu 
učebnic. Místo něj máme krásnou studovnu. I když ještě není ve finální podobě, tak už teď skvěle slouží. Kdy-
koli se tam rozhodnu strávit některou ze svých volných hodin, nejsem v ní sama. Studovna se nikdy nezamyká, 
a tak je do ní možný přístup v jakoukoli dobu. 

V prvním vydání desátého ročníku - ano, opravdu „slavíme“ první kulaté výročí – na vás čeká spousta 
zajímavého čtení. Jako v každém podzimovém čísle se s vámi studenti podělí se zážitky a dojmy z motýlích 
výletů, zájezdů a akcí, které se pořádají na začátku školního roku.

Školní časopis ale nemusí být jenom kronika událostí, které proběhly. Proto tu letos máme hned tři 
nové rubriky – a to Zeptali jsme se…, Zdravý životní styl a Móda. Podle názvu jde lehce odhadnout, o čem 
tyto rubriky jsou. Těšit se ale můžete i na článek Zbyňka Surovce, který líčí svůj pobyt v Americe a předsed-
kyně školního parlamentu Adéla Malendová nám sdělí, jaké změny nás po odchodu paní učitelky Potměšilové 
čekají.

Pokud i vy byste se chtěli na tomto časopisu podílet, sdělovat nám svoje názory, přispívat do některé 
z rubrik či si založit svoji vlastní, neváhejte a pište! Je skvělé, když je každé číslo obohaceno něčím jiným a 
novým. 

Přeji pěkné čtení a spoustu úspěchů v tomto školním roce.

Tereza Vaculíková, 6. C
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Poděkování
Jak všichni již víte, dny paní učitelky Potměšilové na našem gymnáziu se pomalu krátí a je pro nás těžké si vůbec představit 
naši školu bez ní. Jako poděkování za vše, co pro nás udělala, jsme se rozhodli věnovat tuto stránku právě jí. Co tedy studenti 
naší budoucí starostce vzkazují?

Milá paní učitelko,

moc bych Vám chtěla poděkovat za to, co jste pro naši školu za ty roky udělala. Ať už je to vedení školního 
parlamentu, pořádání plesů nebo práce na školním časopise. Našla by se toho spousta.

Vždycky jsem se těšila na hodiny s Vámi, protože mám ráda váš optimismus a dokázala jste hodiny pokaždé 
něčím zajímavým obohatit.

Přeji Vám spoustu úspěchů ve funkci starostky.

Tereza Vaculíková, 6. C

Milá paní učitelko, tedy starostko..

Chtěla bych se s Vámi pár slovy rozloučit, jako všichni ostatní tady. Ani nevíte, jak nás všechny mrzí, že 
odcházíte. Pro mnohé z nás jste byla nejlepší učitelka na škole. Každému jste se vším poradila, pomohla, o všechno 
a všechny se starala, všechno jste zařizovala.. Hodiny s Vámi byly plné pohody a legrace stejně, tak jako zasedání 
parlamentu. 

Budete nám strašně moc chybět, ale věřím, že budete nejlepší starostka ze všech, stejně, tak jako učitelka! 
Budeme na Vás vzpomínat v tom nejlepším! :-)

Julie Moškvanová, 4.C

Paní učitelko, 

ze srdce Vám přeji hodně štěstí v nové práci, ale zcela upřímně mi budete chybět. Od primy jsem Vás potká-
vala každý den na chodbách s úsměvem na rtech a plná elánu a tuto energii teď bude gympl postrádat. Když bylo 
potřeba, vždy jste mi pomohla. Myslím, že jste odvedla skvělou práci a všichni Vám děkujeme. Pro mě jste byla 
čistě duší tohoto gymplu.

Petra Kratochvílová, 7. C

Milá paní učitelko,

rádi bychom Vám za naši třídu poděkovali za ty roky, co jste s námi tady na gymnáziu strávila, za všechnu tr-
pělivost, věčně veselou náladu a optimismus, který rozdáváte. Také Vám vděčíme za vedení parlamentu, uspořádání 
plesů, vánoční zpívání, starání se o burzu s učebnicemi a mnoho dalšího. Bez Vás by to prostě nebylo ono. Přejeme 
Vám hodně štěstí a úspěchů v další kariéře, budete nám chybět 

6. C

Paní učitelko,

Už není co dodat, skoro mám pocit, jako byste umírala, že se s Vámi tak dojemně loučíme. Zkrátka nám bu-
dete moc chybět! Díky Vám budu ráda vzpomínat na svá školní léta. Jsem moc vděčná za to, že jsem s Vámi mohla 
spolupracovat – hlavně na Salamandru. Nemůžu nezmínit, že na Vaše lasagne nikdy nezapomenu. :-D 

Přeji Vám tedy, ať se Vám na radnici daří, a ještě jednou DĚKUJI za vše, co jste pro školu i pro mě kdy 
udělala.

Kateřina Radová, 8. C
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Arnošt Lustig – devět životů

Arnošt Lustig byl český židovský spisovatel a publicista. Narodil se 21. prosince v Praze. V průběhu 2. světové války byl 
v několika koncentračních táborech. Jeho díla se zabývají tématem holokaustu. Mezi jeho nejznámější patří sbírka povídek 
Démanty noci nebo novela podle skutečné události Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou. Zemřel 26. února 2011 na rakovinu.
A právě na nejnovější dokument z roku 2012, který pojednává o jeho životě, se naše škola šla podívat.

Ve čtvrtek 16. 9. se všichni žáci naší školy sešli v hustopečském 
kině, kde zhlédli dokument s názvem Arnošt Lustig – devět životů. 

Dokumentární film pojednává o životě českého spisovatele, 
který se díky svému židovskému původu dostal do koncentračních 
táborů Terezín a Osvětim. Naštěstí se mu podařilo utéct z transportu 
smrti a až do konce války se ukrýval v Praze.

Tyto zkušenosti ho v životě velmi zasáhly, proto se i jeho 
literární díla zabývají převážně druhou světovou válkou.

 Celým příběhem nás provází Arnošt Lustig, který je 
plný energie a dobré nálady, dále zde účinkuje jeho sestra Hana či 
přátelé.

 Myslím, že snímek nás všechny zaujal a velmi se líbil. 
Dozvěděli jsme se spoustu nových informací z jiného úhlu pohledu 

než doposud.
Sylva Poláková, 5. C
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Ze života školního parlamentu
Jaké změny nás čekají a co vlastně řešíme na parlamentu? Tady je 

odpověď. 
 
            Jak již všichni dobře víte, nedávné komunální volby výrazně 
zasáhly do života naší školy. Novou starostkou města se stane Hana 
Potměšilová, která hrála do teď velmi důležitou roli nejen v životě naší 
školy, ale především v životě školního parlamentu, kde zastávala funk-
ci koordinátorky. 
            Tímto se mnohé mění. Museli jsme najít nejen nového koor-
dinátora našeho studentského parlamentu, ale také rozdělit všechny 
dosavadní činnosti, které paní Potměšilová vykonávala, mezi ostatní 
pedagogy. 
            Proto se o burzu učebnic nově stará paní Formanková, o pro-
jekty (K3) pak paní Komoňová a naší novou koordinátorkou je paní Ji-

rásková. Pan Tupý nám bude pomáhat s plesem, jehož téma jsme odhlasovali na začátku října. Tématem letošního 
plesu je tedy Velký Gatsby. S nácvikem předtančení a s výzdobou sálu pomůže paní Cahová. Příslib na koordinaci 
Salamandru máme přislíbenou, ale zatím nepadlo definitivní slovo. 
            Dále jsme se rozhodli věnovat nějaké naše parlamentní peníze nejen na koupi nových florbalových hokejek 
a chráničů, ale také na Rehabilitační oddělení Hustopečské nemocnice. 
            V pátek 17. října jsme navíc jednali s panem ředitelem, který přišel s nabídkou nového automatu na zdra-
vější stravu, jenž nahradí nynější čoko-automat u společenské místnosti.  
Pan ředitel přišel také s návrhem společného udržování našeho školního dvora. Ten je potřeba pravidelně plít, o 
což by se v budoucnu měli starat žáci jednotlivých tříd (např. každá třída by měla službu jeden měsíc). Do konce 
měsíce listopadu bychom měli odeslat roční  příspěvek na studium do Indie našemu adoptivnímu studentovi. Při-
pomínám, že každý student přispívá částkou 25 Kč. Do dnešního dne odevzdaly pouze 3 třídy (4.C, 5.C a 6.C) 
A to je tak asi vše z dosavadního dvouměsíčního života studentského parlamentu naší školy.

Snad ještě připomenu, že pravidelné schůzky se konají každý pátek od 7 hodin ráno ve studovně. Ne všech-
ny třídy na nich mají své zástupce. Pokud máte chuť podílet se na vzniku parlamenťáckých aktivit, přijďte mezi 
nás.

 
Za studentský parlament  

Adéla Malendová, 3. A
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Nizozemsko, Skotsko, Anglie

Tři hlavní evropská města, 14 hodin na otevřeném moři, Ben Nevis, Loch Ness, St. Andrews 
a další. 

Jazykový kurz do Velké Británie byl opět pořádán cestovní kanceláří Albion. Prů-
vodkyni nám dělala paní majitelka, Zuzana Smoradová. 

Náš zájezd začínal v sobotu 20. září. První cíl byl Amsterdam. Čekala nás tedy dlou-
há cesta přes Českou republiku a Německo. Do hlavního města Nizozemska jsme dorazili 
v ranních hodinách. Amsterdam nám ukázal všechny svoje cennosti v plné kráse. Viděli jsme 
tradiční retro kola, dům Anny Frankové, královský palác Koninklijk, pivovar Heineken či 
známou ulici lehkých dívek. Město jsme si však nejlépe prohlédli z malé loďky, když jsme 
se plavili po známých amsterdamských kanálech. 

Ve večerních hodinách nás čekala další 
dlouhá cesta. Tentokrát však na moři. Trajekt, 
kterým jsme pluli, měl kapacitu 1300 lidí. Než 
jsme se však na samotnou loď dostali, museli 
jsme projít velmi přísnou imigrační kontrolou. 
Cesta trvala 14 hodin, byli jsme tedy ubytovaní 
v kajutách. Nutno dodat, že jsme zažili obrov-
ské vlny, a proto se někteří účastníci zájezdu 
poprvé seznámili s mořskou nemocí. Vlny se 
však ráno zklidnily a my jsme se úspěšně ra-
dovali z pevniny, která byla už konečně na ob-
zoru! Po další přísné imigrační kontrole jsme 
opustili Newcastle a vydali se na cestu severní 
Anglií do Skotska. 
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„Skotsko má neuvěřitelnou přírodu, nedotčnou, přesně takovou jakou by nikdo nečekal.“

My jsme během našeho třetího dne navštívili Rosslynskou kapli, zná-
mou z Šifry mistra Leonarda a historický Jedburgh. Ve večerních hodinách 
jsme se seznámili s hostitelskými rodinami a odjeli do nových domovů. Pro 
mnohé byl překvapením skotský akcent. Člověk se opravdu musel soustředit 
a chvílemi i odezírat ze rtů. Většina rodin se však snažila mluvit tak, abychom 
jim rozuměli.

Čtvrtý den jsme navštívili to nejznámější a nejhezčí ze Skotska. Viděli 
jsme jezero Loch Ness (bohužel bez Nessie), Ben Nevis a údolí Glen Nevis a 
Glen Coe. Skotské hory jsou jedny z nejhezčích, co jsem kdy viděla.

Pátý den byl našim posledním výletním dnem ve Skotsku. Navštívili jsme hlavní město Edinburgh a kolébku 
golfu, St. Andrews. V Edinburgu jsme viděli Royal Mile, katedrálu St. Giles a komnaty Marie Stuartovny a Palace of 
Holyrood House. Paní průvodkyně nás také zavedla ke kavárně “The Elephant House“, kde byl napsán Harry Potter. 

Náš poslední den ve Skotsku pokračoval návštěvou městečka St. Andrews, klidné město s nejstarší skotskou 
univerzitou a známým golfovým hřištěm. St. Andrews mě zaujalo asi nejvíce svoji originální architekturou, čistotou 
a velkým počtem mladých sympatických lidí. 
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Šestý den jsme hned ráno opustili Skotsko a vydali se na cestu do Londýna. Čekalo nás asi 800 km. Po cestě 
jsme navštívili městečko Gretna Green, známé jako útočiště mladých milenců, kteří sem z Anglie prchali uzavřít 
sňatek ve staré kovárně. Do Londýna jsme dorazili v pozdějším odpoledni, a tak jsme se ještě stihli podívat na nultý 
poledník v Greenwich. Potom jsme už poznali naše nové náhradní rodiče a vydali se zase do nových domovů.

Náš poslední den ve Velké Británii jsme si náležitě užili. 
Čekala nás prohlídka Londýna. Během celodenní “túry“ jsme vi-
děli Parlament a Big Ben, London Eye, Westminsterské opatství, 
Buckingham Palace, náměstí Picadillly, Trafalgar Square a tržnici 
Camden Town. 

Ve večerních hodinách jsme přejeli do přístavu Dover, kde 
už na nás čekal trajekt. Tentokrát jsme pluli pouze 2 hodiny přes 
kanál La Manche do Francie. Vlny nebyly znatelné. V nočních ho-
dinách jsme se vydali na zpáteční cestu přes Francii, Belgii a Ně-
mecko. 

Během osmi dnů jsme projeli sedmi státy, strávili 16 hodin 
na otevřeném moři a najeli desítky tisíc kilometrů autobusem na 

pravé i levé straně silnice. Cestovali jsme třemi dopravními prostředky, slyšeli jsme skotský i londýnský akcent, 
poznali jsme britskou kulturu. 

Díky patří paní učitelce Cahové a Chrastilové a paní průvodkyni, Zuzaně Smoradové. 

Anna Ondráčková, 4. A
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KVARTA

Od pondělí, 15. 9. do středy 17. 9., jsme se spolu s 1. A a paní 
učitelkou S. Chrastilovou, Cahovou, Reiterovou a Potměšilovou vy-
dali autobusem do Křižanova. Cesta proběhla v pohodě, a když jsme 
dorazili na místo, všechno probíhalo jako každý rok. Rozdělili jsme 
si pokoje, naobědvali jsme se, dostali jsme nějaký ten čas na vybalo-
vání a ubytování a potom následoval večerní program. Téma našeho 
letošního motýla byl konflikt a stres, takže jsme vyplňovali pracovní 
listy, pracovali ve skupinkách a nacvičovali různé scénky, které s tím-
to souvisely. 

Druhý den jsme všichni byli překvapivě unavení. Naštěstí 
úterní program nebyl nějak moc náročný. Dopoledne jsme vypraco-

vali pár listů a hráli nějaké jednodušší hry venku. Po obědě jsme i s druhou třídou, vyrazili na menší výlet do Kři-
žanova. Dostali jsme rozchod a každý si šel, kam potřeboval. Někdo dokupoval sladkosti a někdo si šel sednout do 
restaurace na kofolu.

Po večeři jsme ještě ve skupinkách zahráli pár scének a pak už jsme se přesunuli společně s 1. A k táboráku. 
Byl to pohodový večer. Opékaly se špekáčky, hrálo se na kytaru a zpívalo.

Jako každý rok to strašně rychle uteklo, a než jsme se nadáli, byla středa po obědě a my jeli domů.

Jelikož letošní motýl byl pro nás jako pro třídu nejspíš poslední společný, protože předpokládám, že ne 
všichni s námi budou pokračovat i na druhém stupni, a tak doufám, že si ho všichni pořádně užili! 

 

Julie Moškvanová, 4.C

Adaptační třídenní kurzy známé na naší škole jako „Motýlí výlety“ letos absolvuje celkem 10 tříd. Nyní přinášíme 
příspěvky těch, kteří se stmelovacího výletu účastnili do uzávěrky tohoto čísla. Ve vánočním čísle najdete zbytek.
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1. A

V pondělí 15. 9. 2014 se naše třída 1. A vydala na „motýlí výlet“ do Křižanova s naší třídní paní učitelkou O. 
Reiterovou a s jejím doprovodem paní učitelkou H. Potměšilovou.

Když jsme konečně dorazili na místo, tak jsme si nejdříve vybalili a hned vytvořili složky, kam jsme si za-
kládali materiály a také naše vizitky, které jsme si nalepili na triko. Poté následovala hra „bingo“. Dostali jsme pa-
píry, kde byli různé vlastnosti a činnosti (např.: Kdo nemá rád špenát, kdo rád zpívá, kdo má hnědé oči, apod.), pod 
tím bylo prázdné místo na podpis. A tak jsme chodili po místnosti a hledali někoho, kdo splňuje jednu z těch věcí, 
aby se nám podepsal do kolonky. Podpis mohl být samozřejmě jen jeden. Ten kdo měl všechno vyplněné (kromě 
kolonky „Nejí maso“, nikoho takového jsme nenašli), zakřičel „Bingo!“ a tím hra končila. Byl to takový úvod 
k tomu, abychom se trochu poznali.

Poté následoval oběd a polední klid, 
který trval asi do dvou hodin odpoledne. 
Když jsme se sešli v společenské místnosti 
všichni, vytvořili jsme si takové „těšítka“. 
Byly to obálky, kam jsme si do konce výle-
tu navzájem měli hodit aspoň jeden papírek 
s nějakou vlastností, která se nám na tom 
druhém líbí. Když naše „těšítka“ visely na 
šňůrce, seznámili jsme se s pravidly, a taky 
nám bylo vysvětleno, proč se našemu výle-
tu říká „motýlí“. V krátkém čase před svači-
nou jsme si udělali náš „deštník sebeúcty“. 
Když jsme dojedli jogurt s rohlíkem, čekala 
nás procházka do nedalekého lesa, kde rostlo 
spousty hub. Hráli jsme hry. Třeba „řady“, 
kde jsme stáli v jedné řadě a paní učitelky 
se ptaly stylem „Ať přejde na druhou stranu 
ten, kdo…“. Když už se blížila šestá hodina 
večer, vraceli jsme se zpátky na večeři. Po 

jídle jsme hráli opět hry (hry v kruhu, pantomima,…) a byli jsme seznámeni se školním parlamentem. Poté jsme si 
zazpívali, zatancovali a nakonec si ještě zahráli tzv. Matku Sardel, která se všem líbila. Potom už bylo osobní volno 
a nakonec večerka. 

Ráno v osm byla snídaně a pro některé z nás bylo celkem těžké vstát. Ale nakonec jsme se všichni na snídani 
ukázali. Až jsme dosnídali, tak jsme se opět všichni sešli a dali si menší rozcvičku na pozornost, pak jsme si zhodno-
tili předchozí den. Následovaly různé hry (Pavučina jmen, Mé jméno je zvláštní,…). Vše to uteklo a byl zase oběd 
– špenát s výpečky. A po chutném obědu jsme měli volno. Někteří to prospali, někteří házeli papírky do „těšítek“. 
Když nastala druhá hodina, tak byla v programu vycházka do nedaleké vesničky Křižanov, kde jsme měli rozchod, 
abychom si mohli nakoupit nějaké věci v obchodu. V ten den jsme si ještě zvolili třídní samosprávu a měli táborák. 

Další ráno jsme se museli nabalit a poklidit naše pokoje. Čekal nás odjezd domů. Každý si vzal svou obálku 
s „těšítky“ a ještě dostal od paní učitelek pěknou tužku a záznamní knihu, která se určitě hodí nám všem. Na závěr 
jsme se na památku vyfotili. Všichni jsme si ten výlet užili a doufáme, že se příští rok opět ukážeme v Křižanově.  

Natálie Šumská, 1. A
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Kvinta

Letos jsme se jako obvykle vydali do našeho oblíbeného rekreačního střediska Drak v Křižanově u Velkého 
Meziříčí. Už jsme tu byli několikrát v řadě, takže nemůžu říct, že by nás zde něco překvapilo. Jako pedagogický 
doprovod s námi byla paní učitelka Langarová a paní učitelka Cahová. Tématem bylo uvědomování si své ceny 
v kolektivu a částečně také etika.

Některé pracovní listy a cvičení byly zaměřeny na naše silné a slabé stránky nebo správné chování v situacích, 
do kterých se každodenně dostáváme.

Mottem letošního motýla bylo: „Budeš-li dělat vždy co jsi dělal, budeš vždy dostávat to, co jsi dostal.“
Každý jsme si letošního motýla svým způsobem užili, upevnili jsme vztahy v kolektivu a každý jsme si jistě 

odvezli plno zážitků. 
                                                                              Nikol Řačáková, 5.C

Septima
Letos nás čekal pravděpodobně poslední motýl, kterému předcházely dlouhé dohady o tom, kam se vlastně 

pojede. Nakonec jsme skončili ve Veselí nad Moravou, kde jsme byli jako třída už dvakrát. Dobrou zkušeností bylo 
mimo jiné taky to, že jsme si vařili sami, což pro mě konkrétně znamenalo především spoustu zajímavých zjištění o 
kuchařských schopnostech svých i mých spolubydlící. Co se tohoto ohledu týče, není nouze o, řekněme netradiční, 
vzpomínky.

Sice jsme se nezúčastnili v plném počtu, ale to je pro naši třídu už celkem typické a nemyslím si, že by to 
byl nepřekonatelný problém. Naopak, možná právě díky tomu, že nás bylo méně, se částečně projevili i ti, kteří se 
běžně spíš drží stranou. Hned v pondělí odpoledne jsme totiž rozpoutali bouřlivou diskuzi.

Ve večerním bloku jsme se seznámili s metodou semaforu, což je jedna z technik asertivního chování. Ná-
sledovaly scénky – na příkladech z běžného života jsme měli ukázat rozdíl mezi agresivním a asertivním chováním.

V úterý jsme pokračovali pracovními listy, bavili jsme se o vztahu k lidem, o vztazích v rodině. Tvořili jsme 
plakáty o typech chování a automanipulaci.

Odpoledne jsme ve skupinách řešili otázky týkající se etického chování a sexuality.
Večerní blok jsme uzavřeli rozebíráním rozdílů mezi muži a ženami.
Věřím, že každému motýl něco přinesl a možná jsme se vrátili i s trochu jinými názory na sebe navzájem. 
Děkujeme panu učiteli Tupému a paní učitelce Chrastilové za trpělivost a důvěru. 

Anna Urbánková, 7. C

Der Schmetterling!  
ANEB KDO NEBYL, NEPOCHOPÍ… 
Náš motýl byl jedinečný ve spoustě věcí. Za prvé 
jsme jeli samostatně (jen naše třída) a navíc jsme 
pro sebe měli hned celou budovu. Každý den byl 
zaplněný aktivitami díky paní učitelce Formankové 
a Chrastilové, které s námi jely. Aktivity byly 
zaměřeny především na řešení konfliktů a násilí. 
Večerní a „noční“ programy jsme si ovšem vymýšle-
li sami :P. Hráli jsme spoustu her z Partičky (při-
čemž vznikla řada videí s improvizovanými scénka-
mi) a také hru Alias. Tento výlet jsme všichni 
označili za nejlepší, protože jsme si přivezli plno 
báječných zážitků. 

Magdaléna Hubatková, 3.A 
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Motýl v Las Vegas

 Bylo pondělí 13. října, když jsme se vydali s naší třídní 
učitelkou Marií Němečkovou a s paní učitelkou Margi-
tou Křížovou na našeho posledního motýla. Tento výlet 
jsme absolvovali již v předchozích letech, během kte-
rých jsme rozebrali například to, jak se vyhnout konflik-
tu nebo jak se ubránit stresu. Tentokrát jsme se zaměřili 
na vztahy a poznávali jsme své vztahy k lidem okolo nás. 

 Paní učitelka nám nachystala program na celé tři dny. 
Udělali jsme spoustu aktivit. Vypracovali jsme si mapu 
našich vztahů, rozebírali jsme vlastnosti a řešili, jak 
ovlivňují naše vztahy. Nezapomněli jsme ani na soukro-
mí, jak projevit respekt k soukromí druhých, a co vlast-
ně znamená, když někdo někoho respektuje. Důležitým 
prvkem tohoto výletu byl určitě dotazník dominance. 
Samotný dotazník vypracovali psychologové a my podle 

něj mohli poznat, zda máme sklon vést druhé nebo jim ustupovat. 

 Každé téma jsme pečlivě prodiskutovali a diskuze jsme prokládali hrami. Za zmínku stojí celodenní hra 
„Hasta la vista“, během které jsme se měli navzájem postřílet na základě vylosovaných jmen. Nejočekávanější 
program se konal v úterý večer. Kvůli tomuto speciálnímu překvapení jsme si dokonce měly obě třídy, byla s námi 
totiž kvinta s pí uč. Langarovou a Cahovou, vzít společenské oblečení. Kolem osmé hodiny bylo jasno, oč jde. Byli 
jsme zavedeni do jídelny a rázem jsme se ocitli v jednom z casin, jako jsou v Las Vegas. Měli jsme možnost zahrát 
si ruletu, kostky, karty, jít do baru nebo si půjčovat peníze. 

 Nejvíce na nás zapůsobila návštěva dětského střediska Březejc. Je to středisko pro kluky a holky různého 
věku s různou formou postižení, ať už mentálním nebo tělesným. Nejdříve jsme byli seznámeni s tím, jak to ve stře-
disku funguje, jaká je jeho minulost a předpokládaná budoucnost. Klienti, jak jsou zde ubytovaní lidé nazýváni, nám 
ukázali, jak tkají. Někteří z nás si dokonce zakoupili jejich výrobky. Dále jsme se podívali do sociálně-terapeutické 
dílny, kde jsme měli možnost vidět hedvábné šátky, keramické výroby. Klienti nás také prováděli po středisku. Měli 
jsme tak možnost prohlédnout si prostory, kde žijí. Nechali jsme jim tam také nějaké sladkosti a oni nám dali kera-
mická sluníčka. Bylo vidět, že jsou z naší návštěvy upřímně šťastní. 

 „Návštěva střediska pro mě byla velmi přínos-
ná. Jsem ráda, že jsem měla možnost poznat, jak ta-
kové zařízení funguje. Budova je moderně zařízená, 
všude jsou krásné výrobky klientů, což přispívá k 
domáčtější atmosféře,“ popsala Kateřina, žákyně 4. 
A. 

 Oběma učitelkám patří obrovský dík. Vě-
řím, že se s paní učitelkou Němečkovou úspěšně 
prokoušeme posledními měsíci, a také přes maturitu 
a na následných setkáních budeme na všechny mo-
týlí výlety vzpomínat s úsměvem na tváři. Jsme 
rádi, že s námi paní učitelka Křížová jela a prožila 
s námi našeho posledního motýla. 

Nikol Sotolářová, 4. A
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Dobrý den, vyhrál jste zájezd, jedeme příští týden
Náš student Daniel Mrkvica vyhrál soutěž Česko zpívá Mamma mia a letěl do Stockholmu na premiéru tohoto muzikálu spo-

lečně se známými osobnostmi českého showbiznisu. Svoje zážitky a pocity nám sděluje v následujícím článku.

Když vám někdo zavolá a řekne tuhle větu, cítíte se určitě hodně zmateně. Jste strašně šťastní, máte obrov-
skou radost, ale na druhou stranu máte velké obavy, jestli si jen tak někdo nedělá srandu. Abych to uvedl do souvis-
losti – zúčastnil jsem se soutěže Česko zpívá Mamma mia, kterou uspořádala produkce připravovaného muzikálu 
Mamma mia. Soutěž spočívala v nahrání videa, jak zpíváte písničku od skupiny ABBA. První cenou byl zájezd do 
Stockholmu, do muzea skupiny ABBA a další dva lístky na premiéru. Jedno takové video jsem po dlouhém váhání 
a na poslední chvilku natočil a poslal s tím, že bych chtěl zkusit štěstí a získat lístky na premiéru.

 Asi druhý den po ukončení soutěže mi zazvonil telefon, kde se ozval Janis Sidovsky, který má na starost 
PR muzikálu. Oznámil mi výhru v soutěži, organizační věci k zájezdu apod. Jelo se hned další týden. Všechno se 
odehrálo tak narychlo, že až s postupem času si uvědomuji, co jsem vlastně zažil.

Sraz byl se všemi na letišti Václava Havla v Praze. Bylo zajímavé pozorovat ty lidi z českého showbiznisu. 
Z herců se účastnil Roman Vojtek a Jitka Asterová. Dále jeli novináři např. z VIP zpráv, Top star magazínu nebo 
super.cz. Kameramani už od samého začátku vše natáčeli a muselo se spolupracovat. 

Byli jsme tam pouhé dva dny, ale za tyto dva dny mám tolik zážitků a ikdyž jsem věděl, že bulvár je jedna 
„prasárna“ vedle druhé, tohle mě opravdu zaskočilo, celkově ten systém mě zaskočil. Myslíte si, že to prostě takhle 
nemůže přece chodit, ale chodí.

Když jsme letěli do Stockholmu, moderátorka 
Eva Decastelo měla místo v letadle vedle paní s koč-
kou. Kvůli alergii poprosila letušku o přesednutí a ta 
jí vyhověla. Po příletu vyprávěla jak má velkou alergii 
na kočky, a jak je moc oteklá – vůbec nebyla. Večer na 
internetu jsem četl, jak Eva Decastelo prožila kolaps 
na palubě letadla a bylo jí velmi špatně. Nevypadala 
na to.  

Navečer jsme si prošli Stockholm i s průvodkyní. 
Tohle město mě opravdu dostalo! O x desítek procent 
menší provoz než v Hustopečích. Na přechodu se 
nestane, aby auto projelo a nezastavilo vám. Velký 
dojem na mě udělalo město svým vzhledem – je to 
staré město, ale je udržované a čisté. Švédi jsou milí, 
přátelští a působí klidně, no stress. Novináři během 
procházky dělali s herci rozhovory a i já jsem dával 
rozhovor pro produkci.

Eva Decastelo dělá s Romanem Vojtkem rozhovor
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Druhý den byl program jasný, návštěva ABBA 
muzea. Ještě před samotnou prohlídkou se mnou pan 
Sidovsky udělal jeden rozhovor a mohlo se jít. Kdy-
bych byl totálně skalní fanoušek skupiny ABBA, tak 
se asi zblázním. Muzeum je propracované do posled-
ního detailu – všechny desky, všechny kostýmy z vy-
stoupení, všechna ocenění, prostě všechno, co se jak-
koliv pojí s touto skupinou. Máte možnost si zazpívat 
karaoke jejich písničky, dělat různé kvízy, a to všech-
no za body, které se vám načítají, a na internetu si pak 
můžete vyhledat výsledky. Nejvíce jsem však ocenil 
možnost si virtuálně zazpívat s ABBOU. Před vámi 
jede text, který lidé před vámi nevidí a vedle vás sto-

jí všichni čtyři členové skupiny. Je to opravdu 
pecka! Muzeum není striktně o skupině ABBA, 
ale i o hudbě jako takové. Máte možnost po-
slechnout si největší hity jednotlivých desetiletí, 
prohlédnout si vývoj hudebních přehrávačů ane-
bo si jen tak zahrát na bicí nebo kytaru. Návštěva 
tohoto muzea byla snad první návštěvou muzea, 
která mě bavila, a ze které jsem si odnesl nevída-
ný zážitek. 

Když jsem dojel domů, internet se jen 
hemžil (bulvárními) zprávami o této cestě. Do-
četl jsem se, že Jitka Asterová a Roman Vojtek 
spolu ve Švédsku prožili líbánky, nebo že Ro-
man Vojtek riskoval děsivým způsobem život (byl na kolotoči). Nic jistěže nebyla pravda. Shodou okolností jsme 
na letišti potkali Dyka s Vilhelmovou, kteří také nebyli ušetřeni a hned plnili stránky internetu. Díky této cestě jsme 
doma nadobro přestali kupovat bulvární deníky, a když čtu na internetu zprávy podobného typu, jen se usměju a 
vzpomenu si na tento zážitek. Možná si říkáte, jak je to jasné, že bulvár píše nesmysly, ale nějakým způsobem tomu 
věříte, ani o tom nevíte. Ale co mě přijde nejsmutnější, je to, že ty „celebrity“ chtějí a vyhledávají, aby se o nich 
takhle psalo. 

Závěrem řeknu asi jen tohle. Stockholm je krásně město a stojí za to ho navštívit. I když nejste velcí fanoušci 
skupiny ABBA a občas si poslechnete jen jejich písničky, tak i tak si zajděte tam, nebudete litovat. A nakonec, nečtě-
te bulvár, jsou to opravdu ********.

Daniel Mrkvica, 3.A
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Zeptali jsme se… pana ředitele Mgr. Jana Sedláčka

Rozjíždíme novou rubriku, která Vám ukáže Vaše vyučující v trochu jiném světle. A u koho jiného začít, než u pana ředitele?

Jak dlouho jste ředitelem naší školy?

Letošní školní rok je v pořadí 25., čili 25 let. 

Změnilo se za ty roky něco zásadního?

Ano, je toho velmi hodně, od změn zřizovatelů školy, snahy o zrušení celé školy či její části, konkurzy na vedoucí 
místo, výchovně vzdělávací programy, stavebně technické úpravy a celá řada dalších věcí. 

Jste spokojen se současným stavem školy?

To je velmi široká otázka a zahrnuje mnoho oblastí. V podstatě, abych stručně odpověděl, cítím se velmi unaven. 
 
Co se vám za dobu vašeho „ředitelování“ nejvíce povedlo a na jaké úspěchy jste nejvíce hrdý?

Nejvíc jsem asi hrdý na naši  „novou“ tělocvičnu. O její výstavbě se uvažovalo již v době mých středoškolských 
studií na tomto gymnáziu, tedy v sedmdesátých letech minulého století. 
 
Na naší škole je nově studovna. Líbí se vám? Myslíte, že její budování mělo smysl?

Ano, líbí. Není téměř dne, abych do ní nenakoukl. Vždy tam někdo je a kupodivu tam je i pořádek. Přiznám se, že 
jsem moc studentům nevěřil, jak ji využijí, ale mile mě překvapili. 
 
Říká se, že jsou studenti drzejší. Je to podle Vás pravda?

Domnívám se, že ano, ale nelze to hodnotit jednostranně. Já například s tím nemám žádné zásadní problémy.

 
Jak vzpomínáte na svá školní léta?

Jak jsem již uvedl, jsem absolventem tohoto gymnázia, přírodovědné větve, maturoval jsem v roce 1974 a na ta 
léta plná mládí velmi rád vzpomínám. 
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Jaký předmět jste míval nejraději a jaký nejméně rád?

Nejraději jsem měl biologii a nejméně rád asi němčinu. 

Co rád děláte ve svém volném čase?

Poslední dobou se mi zdá, že ani nevím, co to je volný čas, ale relaxuji velmi rád v přírodě, a to buď doma na za-
hrádce (prací i odpočinkem) nebo na svých toulkách na kole. Pokud není venku hezky, tak přijde vhod nějaká dob-
rá kniha či poslech hudby. A nesmím zapomenout na vnoučata (mám již 4), to je asi moje  největší radost. 
 
Co pro vás osobně naše škola znamená?

Naše škola pro mne znamená celý můj život. Chodil jsem do ní jako student, pak jsem zde začínal jako učitel a 
nyní jsem jejím ředitelem.
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Vrbův excelentní start
Je tomu pár dní, co se česká fotbalová reprezentace vrhla do dalších utkání kvalifikace na mistrovství Evropy 2016. Výběr 
reprezentačního trenéra Pavla Vrby čekali nepříjemní a nevyzpytatelní soupeři. Jak to tedy celé dopadlo?

Začněme však hezky od začátku. UEFA nám do kvalifikační skupiny přiřadila zajímavé soupeře. Nizozemí, 
Turecko, Kazachstán, Lotyšsko a Island. Většina expertů tipovala, že český výběr bude mít menší problémy se na 
EURO dostat, jelikož Nizozemí, finalista Mistrovství světa 2014, má o třídu kvalitnější tým, než český nároďák. Ni-
zozemí však nebyl jediný oříšek, který jsme museli rozlousknout, abychom se dostali na ME. Tím hlavním rivalem, 
který se s námi měl papírově rvát o druhé místo ve skupině je Turecko. Toto mužstvo má velice dobrou bilanci proti 
českému národnímu týmu. Vzpomeňme třeba na EURO 2004, kdy nás Turci vyřadili ze šampionátu. 

Příprava začala

Trenér Pavel Vrba okamžitě po losování začal 
hledat správné soupeře pro přátelská utkání. První na 
řadu přišel výběr Norska. Toto utkání skončilo neroz-
hodně 2:2 a ukázalo chyby, které je třeba doladit před 
náročnou kvalifikací. Nutno podotknout, že trenér po-
volal hráče, kteří za reprezentaci neodehráli moc utkání. 
Následoval další skandinávský stát - Finsko. Proti vý-
běru Finska uhrála česká reprezentace opět remízu 2:2. 
V podobném duchu se uskutečnilo také utkání s Rakous-
kem, které jsme ovšem prohráli 1:2, a širší veřejnost se 
začala strachovat o národní tým. Trenér Vrba však zů-
stával klidný, i když přišla další prohra. Tentokrát jsme 
podlehli USA 0:1. Novináři si začali klást otázku, zdali 

je Vrba tím pravým pro reprezentaci a jestli vybírá ty pravé hráče. Na jeho obranu lze podotknout, že styl, kterým se 
náš tým vyznačoval, byl akční a diváka bavil.

Štěstí přišlo v pravou chvíli

Po ne zcela přesvědčivých výkonech národního týmu v přátelských utkáních, poletovaly v éteru otázky, zdali 
je tým schopný uhrát dost bodů, aby se dostal na EURO. Tomuto poletování mělo ukázat stopku utkání proti Nizo-
zemí. Většina národa byla smířená s výhrou Nizozemí, ale očekávali alespoň dobrý výkon a bojovnost. Stadion na 
Letné byl naplněn k prasknutí a fanoušci se nemohli dočkat, až hráči vyběhnout na pažit a zápas začne. Pavel Vrba 
se rozhodl postavit sestavu, která byla momentálně v nejlepší formě, a nechtěl pouze dělat Nizozemí garde v cestě 
za třemi body.
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Utkání začalo ve svižném tempu. Češi napadali ve vysokém tempu a soupeř neměl čas na pomalou rozehráv-
ku. Sice většinu času byl u míče tým Nizozemí, ale pokud se náš výběr k míči dostal, dokázal toho slušně využít. 
První překvapení přišlo v 22. minutě, kdy se do míče z hranice velkého vápna opřel do míče Bořek Dočkal a krásnou 
střelou poslal Česko do vedení. Na tento gól Nizozemí zareagovalo velice agresivní hrou a naši reprezentanti měli 
co dělat, aby přežili tuto oranžovou lavinu (pozn. dresy Nizozemí jsou oranžové). Po poločasové přestávce přišel 
šok v 55. minutě. Po rohovém centru se do hlavičky opřel Stefan de Vrij a vyrovnal na 1:1. Celý druhý poločas byl 
velice zajímavý. Hrálo se nahoru a dolů a našemu výběru dělal velké problémy houževnatý jak technicky, tak i tak-
ticky vyspělý mladík Memphis Depay, který připravoval mnoho šancí pro svůj tým a do mnoha z nich se také sám 
dostal. Klíčovým bodem utkání se stala 66. minuta. Z hřiště odešel Ladislav Krejčí a na jeho místo přišel Václav 
Pilař. Ten přinesl oživení hry ze strany českého výběru a jeho hra se podobala právě již zmíněnému Depayovi. Zápas 
se schyloval ke konci a vypadalo to, že český tým vydře remízu 1:1, ale v poslední minutě nastavení přišel zvrat. 
Dočkal obral Nizozemce o míč a nacentroval před bránu, kde si Janmaat sklepnul míč na vlastního brankáře, a ten 
míč nešťastně pustil na nabíhajícího Pilaře. Tomu se povedlo míč vsítit do brány a Česká republika v té chvíli zažila 
šok! Náš fotbalový výběr porazil Nizozemí za pět minut dvanáct a zlomil tak sérii bez výhry.

Když se daří, tak se daří

Po hektickém utkání s Nizozemím čekal náš výběr zápas na horké turecké půdě a poté až v dalekém 
Kazachstánu. Veřejnost byla natěšená na další utkání, jelikož výhra nad Nizozemím se přece musí odrazit i na 
dalších zápasech. 

Česká reprezentace se na zápas s Tureckem 
připravila kvalitně. Pro jistotu si raději s sebou 
vzala kuchařského specialistu, aby se neopakoval 
incident z ME v Polsku, kde měli hráči problémy se 
stravováním. Utkání bylo divoké a hrálo se na obě 
strany. Turecko však svůj úvodní nápor přecenilo a 
na konec zápasu jim nezbývaly žádné síly. Český 
výběr tedy porazil Turecko v poměru 2:1. O naše 
góly se postarali Sivok a střelec Dočkal.

Den po dalším krásném vítězství odletěl 
národní tým do vzdáleného Kazachstánu, kde měl 
hrát proti nevyzpytatelnému soupeři, který slušně 
potrápil Nizozemí. Zápas začal ve svižném tempu a 

oba týmy chtěly co nejdříve vstřelit gól. Jako první si o slovo řekl nejlepší střelec týmu v kvalifikaci - Dočkal. Poté 
začala přestřelka jako na divokém západě. Výběr Kazachstánu se nechtěl vzdát, a tak ukazatel skóre ukazoval po 
devadesáti minutách 4:2. Náš tým tedy zvítězil po trefách D.Lafaty, T.Necida a L.Krejčího.

Česká reprezentace tedy ukončila první fázi kvalifikace s devíti body na kontě a hřeje se na prvním místě 
tabulky. Doufejme, že klukům forma vydrží a vybojují co nejvíce bodů, abychom dostali dalších pár bodíků do 
koeficientu a hlavně se dostali na ME 2016, které bude pořádat Francie.

Jan Trněný, 7. C



X/0120

Jeden z prvních příspěvků do naší nové rubriky Zdravý životní styl zaslala Kateřina Nevoralová ze 

3. A. Píše o všemožném využití kokosového oleje.

Zdraví v kokosovém oleji

Kokosový olej je až neuvěřitelně univerzální. Dá se využít jako po-
travina, ale také jako přírodní tělová i vlasová kosmetika. Mnoho lidí ho 
však ještě neobjevila a nezná jeho příznivé účinky pro tělo.

Kokosový olej je malý přírodní zázrak. Zázrak takový, že obyvatelé 
tichomořských ostrovů přezdívají kokosovníku „strom života“ a kokosový 
olej považují za lék na všechny nemoci. I podle vědeckých výzkumů je ko-
kosový olej lidskému organismu prospěšnější než jakýkoliv jiný olej. Je bo-
hatý na vlákninu, minerály a vitamíny. V tradiční medicíně je používán na 
celou škálu nemocí jako třeba chřipka. Na youtube jsem náhodou narazila 
na starší pár, který přísahal, že lžička kokosového oleje denně vyléčila muže 
z Alzheimerovy nemoci, která má být nezvratná a její průběh se dá dnešní 
medicínou maximálně zpomalit.

Kokosový olej se dá výborně použít jako náhrada běžného tělového mléka. Rychle se vstřebává, a pokožku 
zanechá krásně jemnou. Tento olej je také výborný pro suché, či poškozené vlasy, protože zaceluje konečky. Já 
osobně mám doma vždy dvě balení. Jedno v lednici na kuchyňské použití a jedno v koupelně místo krému. Může se 
použít jako balzám na rty, je výborný i na odličování. Nejvíce však mám tento olej ráda v kuchyni, a to jen tak na 
lžičku za studena. Hodí se na přípravu každodenních jídel, olej dodá jídlu exotický nádech.

Bez ohledu na to, že se nejedná o tuk tradiční v naší stravě, domnívám se, že množství zdraví prospěšných 
látek a naprosto lahodná chuť i konzistence dělají z kokosového oleje nezbytného pomocníka každé domácnosti. 

Kateřina Nevoralová, 3. A
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Dva roky o suchém rohlíku, zbytek života bez něj – diagnóza celiakie

V rámci naší nové rubriky o zdravém životním stylu bych se s Vámi ráda podělila o své zkušenosti s nemocí, 
která v dnešní době již není tak vzácná, jak si mnoho lidí myslí, ale může postihnout téměř kohokoliv. Řeč je o celiakii 
a tímto článkem bych ráda upozornila na příznaky a problémy s tímto onemocněním spojené. 

Co je celiakie a lepek?

Celiakie (celiakální sprue, glutenová enteropatie) je chronické onemocnění, charakterizované trvalou 
nesnášenlivostí lepku (glutenu), což je označení pro směs bílkovin obsaženou v mnoha druzích obilí. Důsledkem toho 
dochází k typickým změnám sliznice tenkého střeva a jejímu zánětu. Tyto změny vedou k porušenému vstřebávání 
živin, minerálů, vitaminů i vody. Typickými příznaky jsou průjmy, zvracení, ztráta hmotnosti, vzedmuté břicho, 
nechutenství, únava. Nesnášenlivost přetrvává celoživotně, je částečně geneticky determinována. V současné době 
je tato choroba nevyléčitelná, při dodržování bezlepkové diety však vymizí všechny její příznaky.

Dlouhá cesta k diagnóze

Můj příběh začíná někdy na jaře roku 2012. Jedno dopoledne se mi z ničeho nic udělalo špatně od žaludku. 
Nevím, co způsobilo, že se nemoc, kterou jsem v sobě měla zřejmě od narození, začala projevovat zrovna v ten den. 
Dnes si jen vybavuji, že jsem k snídani měla dva rohlíky, což ale v té době nebylo nic zvláštního. 

Následující rok se stavy nevolnosti a pocity na zvracení objevovaly čím dál častěji. Zpočátku jsem jim 
nevěnovala větší pozornost. Po nějaké době mě však začaly silně omezovat a také znepokojovat. Nutno podotknout, 
že pokud vám je špatně od žaludku, první, po čem sáhnete, bude suchý rohlík. 

Na jaře 2013 jsem konečně navštívila svou dětskou lékařku a popsala jí své příznaky. Paní doktorka mi 
předepsala léky jako základní léčbu na pravděpodobný zánět žaludku. Léky na chvíli příznaky potlačily, pak nastal 
relaps. Byla jsem tedy odeslána na gastroenterologii v Břeclavi, kde mi provedli endoskopické vyšetření žaludku 
s následnou diagnózou dyspepsie horního typu. Od září 2013 jsem byla pacientkou břeclavské gastroenterologie, 
kam jsem chodila každý měsíc na kontroly. Jenže můj stav se stále nelepšil, naopak se přidávaly další nepříjemné 
příznaky a po každé prohlídce jsem odcházela s novými léky. Pan doktor si už asi myslel, že si vymýšlím a že moje 
problémy jsou psychického rázu, proto mi začal předepisovat léky na potlačení úzkosti. Tehdy jsem řekla dost a 
zašla opět za svojí lékařkou, která mi udělala rozbor krve a zjistila, že mám ke všemu ještě nedostatek železa v 
krvi. Následovala léčba paralelně dětské lékařky a gastroenterologa – bez výsledku. Když jsem v červnu 2014 
úplně vysílená přišla opět do ordinace lékařky, napadlo ji udělat ještě krevní testy citlivosti na lepek. Silně pozitivní 
výsledky nikoho nepřekvapily, naopak vše konečně vysvětlily. Okamžitě jsem se objednala na gastroenterologii do 
Brna, kde mi o prázdninách byla provedena biopsie tenkého střeva a diagnostikována celiakie. 

Paradoxem je, že po celou dobu kvůli přetrvávajícím žaludečním potížím jsem do sebe „cpala“ suché pečivo 
a piškoty (tedy lepek) téměř denně a nikoho nenapadlo, že by právě to mohl být kámen úrazu.

Momentálně dodržuji bezlepkovou dietu tři měsíce a cítím se o něco lépe. Učím se vařit a poznávat nové 
suroviny a chutě. Kvůli vysokému stupni poškození střev bude ale potřeba delší doba, než příznaky vymizí úplně.

Petra Kratochvílová, 7. C

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bílkovina
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Mercedez - Benz Prague Fashion Weekend 2014 
 
Protože nechceme, aby se stal Salamandr pouze kronikou naší školy, přidáváme různé zajímavé články o tématech, která nás 
zajímají. A proto sem tentokrát přispívám i já, protože věřím, že se najde někdo, koho můj článek zaujme.  
Na začátku září se v Praze konal Mercedez Benz Prague Fashion Weekend, a protože se zajímám o českou módní scénu (čes-
ké návrháře, oděvnictví, osobnosti a produkty), rozhodla jsem se tento „módní maraton“ absolvovat…   
 
            MBPFW  je obchodní, kulturní a společenská událost pořádaná po vzoru světových fashion weekendů. U 
nás má však oproti jiným světovým metropolím malou tradici, což je vidět nejen na celkové úrovni (zejména pře-
dešlých ročníků), ale i návštěvnosti.  
Letošní ročník však přinesl řadu změn. Vše začalo změnou generálního ředitele, kterým se stal Lukáš Loskot. Ten 
však kývl Václavu Dejčmarovi (organizátor MBPFW) na tuto nabídku až na počtvrté s tím, že chce plno věcí ji-
nak. A tak se znenadání celá akce přesunula z bílého stanu na Pařížské do prostor Právnické fakulty.  A musím říct, 
že to všem vyrazilo dech! Tenhle Fashion Temple se prostě vydařil a zvedl prestižnost celé akce o celé dvě příčky 
výše. 
 

                                                                                                                         
Právnická fakulta během MBPFW 
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PLNO ZMĚN 
            Největší a nejzásadnější změnou (především pro návrháře) však bylo po vzoru světových týdnů módy 
představení kolekcí pro nadcházející sezónu  jaro/léto 2015, což nebylo zvykem. V prvních řadách navíc seděli 
především zahraniční nákupčí, zajímaví hosté a osobnosti módního světa.  Například tvář MBPFW  česká topmo-
delka Jana Knauerova, speciální host Rick Genest (Zombie Boy), britská umělkyně Pandemonia či Stefan Siegel, 
zakladatel kultovního serveru notjustalabel.com.  
            Perfektní novinkou byla také snížená cena vstupenek.  Mohli jste si totiž pořídit permanentku, která pro-
kazovala vstup na všechny přehlídky (s výjimkou těch večerních). Fotky z přehlídek byly navíc veřejně dostupné 
ihned po přehlídce, což ocenily především blogeři a blogerky. 
            Co se týče samotných přehlídek, líbilo se mi, jak poslední modelka kolekce svojí chůzi postupně zhasínala 
osvětlení celého mola, pěkný detail.  
Abych jen nechválila, molo do tvaru U za mě vyžaduje častější interval modelek. Než vstoupila další modelka na 
molo, všichni po sobě navzájem koukali, jelikož tam byla znatelná prodleva a jednoduše nebylo, co dělat. 
Ale celkově letošní ročník hodnotím velmi kladně. Máme jen jediný týden módy a navíc na světové úrovni, což je 
skvělé.

 KOLEKCE 
            Co se týče samotných kolekcí, i tady se projevilo několik změn.  Jednalo se především o výběr opravdu 
těch nejlepších. „Vzhledem k tomu, že jsme pozvali nákupčí z celé Evropy, bylo podmínkou, aby se v budově 
právnické fakulty předvedli jen ti nejlepší designeři, kteří vytváří dobré věci konstantně. A ano, někteří návrháři to 
bohužel nesli velmi těžce“, komentuje výběr kolekcí Lukáš Loskot v časopise ‚Proč ne‘?“.  
            Velký úspěch slavila např. Petra Ptáčková, která byla oslovena španělským obchodem Doshaburi. Tím se 
naplnil účel fashion weeku, který by měl módu lokálních návrhářů dostat k nákupčím a dále do světa. Dále bych 
jmenovala Martinu Špetlovou, která stojí opravdu za zmínku, především proto, že tvoří dlouhodobě v Londýně, a 
přesto se rozhodla svoji kolekci prezentovat v Praze. Znamenalo to, že v pátek 5. září v 19:00 český fashion wee-
kend kvůli ní sledovali on- line například nákupčí ze světoznámých nákupních domů Harrods a Selfridges.  
 

                                                                                              
kolekce Terezy Kladošové (vlevo) a Petry Ptáčkové (vpravo)
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 RED CUT 
            Jedním z cílů této události je podporovat i mladé talentované designery, proto se po vzoru loňského  
Start - UP konala v poslední den akce přehlídka Red Cup by Aukro, kde mělo jedenáct studentů UMPRUM 
jedinečnou možnost prezentovat své modely z předchozího několikadenního workshopu s Liběnou Rocho-
vou. Výherce této charitativní akce získal příležitost zdarma prezentovat svou kolekci na MBPFW 2015. 

Model Zombie Boy a módní celebrita Pandemonia, nezapomenutelní zahraniční hosté pražského Fashion Weeken-
du. Všude přítomná pouliční móda, která je nedílnou součástí všech Fashion Weekendů. 

 
LUKÁŠ LOSKOT 
- STUDOVAL STŘEDNÍ ODĚVNÍ ŠKOLU   V BRNĚ 
- STÁŽ V LONDÝNĚ, ROLE EVENT MANAGERA VE SPO-
LEČNOSTI CAROLLINUM 
- KREATIVNÍ ŘEDITEL V SIMPLE CONCEPT STORE A ZA-
LOŽENÍ VLASTNÍHO BEAUTY CONCEPT STORE INGREDI-
ENTS 
- ŘEDITEL MBPFW 2014 
,,Cool lidí je tady sice čím dál víc, ale většinou nosí H&M a Zaru. 
Nejde mi o to, aby tady lidé bílili Pradu. Přál bych si jen, aby ob-
čas přemýšleli o to, co si oblékají.“

A.Malendová 

(foto Martin Faltejsek) 
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CESTA KOLEM SVĚTA ZA 1.590 Kč?

Napadlo tě někdy, že bys jednoho dne mohl/a žít několik měsíců třeba v New Yorku, Miami, Londýně, Paříži 
nebo v Sydney? Nebo rovnou objet celý svět? Máš obavu, že by to stálo spoustu peněz, času a energie? 

Nic nemusí být tak složité, jak se na první pohled zdá. Skutečnost je taková, že kdo chce, může se díky 
nabídce agentur rychle, levně a bezpečně odstěhovat na nějakou dobu do zahraničí, a vyzkoušet si, jaké to je, být na 
pár měsíců či let Američankou, Francouzem nebo třeba surfařem v Austrálii.

Agentura COOLAGENT nabízí už téměř 20 let mladým lidem (ale nejen jim!) desítky různých programů, 
které realizaci takového dobrodružství umožňují. Jsou to především dostupné, výborně prověřené a bezpečné 
programy Au Pair v zemích EU a v USA, studijně-pracovní a pracovní programy v EU, USA, Kanadě, Austrálii a na 
Novém Zélandu, obrovské množství jazykových kurzů v zahraničí po celém světě včetně tak exotických destinací 
jako třeba Fiji nebo Kostarika, a samozřejmě oblíbené studium na středních školách v USA a dalších západních 
zemích. 
Záleží na zájemci, co si vybere, kolik chce do cesty investovat, na jak dlouho a kam chce odjet - pro každého se 
něco najde. Může to být třeba krátkodobý letní program s praxí v cestovním ruchu ve Španělsku nebo Au Pair o 
prázdninách v Británii, skvělý roční Au Pair pobyt v USA s letenkou a studiem na univerzitě zdarma nebo rovnou 
COOL Cesta kolem světa za 1.590 Kč, kterou už absolvovalo několik klientů.  

Zdá se to neuvěřitelné? Jak tedy taková Cesta kolem světa funguje? Je to snadné, postup je následovný: 1. 
Zaregistruješ se do programu Au Pair Evropa (v COOLAGENT samozřejmě zdarma, programový poplatek je od 
1.590 Kč), rok strávíš třeba v Británii. 2. Během pobytu si vyřídíš pobyt Au Pair v USA (kam se s dobrou angličtinou 
a zkušenostmi z Británie bez problémů dostaneš) a odletíš do New Yorku. 3. V Americe dostává Au Pair kapesné 
přes 800 USD měsíčně, přitom neplatí za letenku, ubytování ani jídlo, takže si snadno ušetříš na studium v Austrálii, 
v Kanadě nebo třeba na Havaji. Bude pak už jen na tobě, co si vybereš a ze které strany zeměkoule se vrátiš do 
ČR - stačí mít odvahu, optimismus a odhodlání zažít něco navíc a zrealizovat své sny. O tom, jak výborně zvládneš 
cizí jazyk, získáš zahraniční zkušenost a poznáš jiné kultury, což velmi usnadní hledání práce a začátek kariéry po 
návratu, zase někdy příště ;-).

COOLAGENT - Tvoje cesta do světa
www.coolagent.cz
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Jaká je vlastně Amerika?

Místo třetího ročníku našeho gymnázia, nastoupil Zbyněk Surovec loni v září do úplně jiné třídy tisíce kilometrů 
daleko. Co všechno zažil a jaká Amerika doopravdy je? To se dozvíte v tomto obsáhlém, ale velmi zajímavém článku!

 JAK NA TO

 Vlastně to ani nebyl můj nápad. Vše to začalo tak, že jsem se jako další člen naší velké rodiny dostal do věku, 
kdy byl čas poznat něco nového, vzrušujícího a něco, co mi zaručeně prozkouší moji dospělost, do které jsem se 
dostával před mým odjezdem. Už rok před tím, než jsem se měl do USA vůbec vydat, začalo se pomalu řešit veške-
ré papírování a peníze. Spolu s těmito přípravami jsem začal svádět těžký boj sám se sebou a s tím, proč bych měl 
někam na rok jezdit, když mám doma velké množství kamarádů, stálou práci, motorku a krásnou přítelkyni. Všichni 
kolem mě chodili a plácali mě po ramenou, že slyšeli, že jedu do Ameriky. Všichni byli víc vzrušení, než já, kdo se 
bál sám sobě přiznat, že tam jet nechci a že se tady mám dobře. 

 Ani jsem se nenadál a seděl jsem v kanceláři agentury ASSE (American Scandinavian Student Exchange) s 
pobočkou v Praze, která celou cestu a studium měla zařizovat a vzít si jen za zařizování 7000 USD. Postarší paní, 
která ví, že jsem si o cestě nejistý, seděla naproti mně a s neustálým úsměvem (ještě aby ne, za ty peníze) se mě 
snažila přesvědčit, jak si to v Americe užiju, najdu si kamarády, naučím se pořádně anglicky a budu mít jiný pohled 
na svět. Tyto informace vypouštím druhým uchem ven a přemýšlím nad tím, jestli na mě moje přítelkyně počká, že 
nechci opakovat ročník gymnázia kvůli roku v Americe a co budu dělat s motorkou. 

 Děkuji mým rodičům tolikrát, kolikrát přišli ke mně do pokoje a stručně mi vysvětlili, že doma dělám “hov-
no”, ve škole jsem průměrný a potřebuju se někam podívat, dokud mě to může ještě změnit. V té době jsem neviděl 
nic, co bych dělal špatně, protože mi nechybělo absolutně nic k naprostému životnímu komfortu.  

            Postupem času jsem si snažil eliminovat vše, co jsem 
viděl jako nevýhodu pro to odjet na rok pryč a kolem 
června jsem se do Ameriky začal opravdu těšit. V červnu 
jsem ale měl zároveň dostat umístěnku do hostitelské rodi-
ny za oceánem, přičemž jsem začal být paranoidní - odletět 
jsem měl v srpnu a umístěnka v červnu ani v červenci ni-
kde. Bylo 14 srpna, když mi zazvonil telefon, že se pro mě 
našla rodina. Vzhledem k tomu, že jsem měl za dva týdny 
odletět, začal jsem si balit téměř ten den, co jsem se to do-
zvěděl. Vzrušení ze mě trošku opadlo, když jsem začal ko-
munikovat s mojí hostitelskou “rodinou” a dostal jsem fot-
ky z místa, kde jsem měl bydlet. Mojí “rodinou” měla být 
postarší paní - psí záchranářka. Bylo mi to v tu dobu cel-
kem výhodou, protože mi přišlo lepší se přizpůsobovat 
jednomu člověku než celé rodině. Navíc jsem se dozvěděl, 
budu mít ještě jednoho společníka - studenta z Gruzie. Měl 

jsem radost, že budu s klukem z Evropy na jednom místě. Neviděl jsem zároveň nic na tom, když mi paní Tereza, 
moje budoucí hostitelská matka, posílala fotky pitbullů, které vychovává, což se mojí mamce silně příčilo. Do Ame-
riky jsem se definitivně těšil a přehlížel jsem i to, co jsem asi přehlížet neměl
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 CO ZA TO

 Když jsem poprvé přišel do obchodu s potravinami, byla radost po-
hledět na ty ceny. Proč neutratit za něco co potřebuji a ještě si koupit při 
té příležitosti když jsem v obchodě kopec dalších věcí, když je to tak hroz-
ně levné? Tohle byla moje iluze trvající asi první čtyři měsíce. Nebyl jsem 
schopen se přeorientovat a ty velmi zrádné cenovky v dolarech jsem prostě 
miloval. Nakupoval jsem vše, i to, co jsem nepotřeboval. Nikdy bych ne-
čekal, že to na mě udělá tak hrozně klamný a stupidní dojem. Po čase, kdy 
peníze z karty pořád mizely a mizely, jsem si začal všechno přepočítávat a 
zjistil jsem, (ano, nemohl jsem uvěřit, že jsem takto “naletěl”), že jsou tady 
potraviny asi dvakrát, ne, nepřeháním, dvakrát dražší než u nás. Tak jsem 
začal svoji ekonomiku regulovat. I s 300 dolary na měsíc, které jsem měl 
mít podle smlouvy na útratu, jsem byl schopen často utratit i dříve i přesto, 
že jsem se snažil opravdu neutrácet. Postupem času, kdy jsem pozjišťoval, 
jaké mají průměrné příjmy lidi tady, jsem zjistil jednu věc - je vyrovnáno. 
Máme přesně poloviční platy než lidé v jedné z nejchudších zemí v USA, je 
tady ale dvakrát dráž. Kam se podíváte, tam je dráž, kromě jedné věci, což je 
naprostá slast a to je benzín v přepočtu za 18 Kč za litr. Není divu, že místní 
pořád neomrzely pickpuy s pětilitrovými motory se zvukem podobným trak-

toru. Není taky divu, že se mi moji vrstevníci smáli, že děláme za 3-4 dolary za hodinu v Česku, přičemž oni mají 
nejnižší možný plat za hodinu 7,25 USD.

 DÁLKY ZBLÍZKA

 První věc, které si po příjezdu do v mém přípa-
dě Jižní Dakoty všimnete, je to, že tady uvidíte vše, 
co vidíváte v Amerických filmech. Prvních pár týdnů 
jsem si to vyloženě užíval. Ty dřevěné domy, rovné, 
nekonečné silnice uprostřed ničeho, obrovské pickupy, 
Harley-Davidson řidiči v kožených kalhotech a bun-
dách bez přilby s brýlemi jen v šátku, zbraně všude, 
kam se podíváte, muži typicky v kovbojských bote-
ch, riflích, flanelových košilích a klobouku, prostě 
všechno, co si myslíte, že existuje jen ve filmech. Je 
to opravdový životní styl a hrozně to na Vás dýchne, 
když sem přijedete. 
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 Je to tady taky velké, a to hodně. Když se chcete ně-
kam dostat, musíte sednout do auta a to na hodně dlouhou 
dobu. Auto je vlastně jediný dopravní prostředek. Něco jako 
autobusy nebo veřejnou dopravu tady uvidíte zřídka. Je to 
moc velká a málo zalidněná plocha na to tady něco takového 
pořádat, což se týká i další dost nevýhodné věci - absence 
taxíků. Jižní Dakota se rozkládá na ploše 200,000 kilometrů 
čtverečních, což je o trochu více než naše vlast, která je vel-
ká 78,000 kilometrů čtverečních. Šok ale nastane v moment, 
kdy se dozvíte, že v Jižní Dakotě nežije ani 800,000 lidí. Při 
jejich cenách pohonných hmot bych se ale vydal projet ce-
lou Ameriku. Auto je tady tak oblíbená věc, že tady chodce 
nepotkáte a to doslovně. Auto se bere i do 100 metrů vzdále-
ného obchodu.

Stále si všímám nezvyklých a jiných věcí, které v Evropě 
nikdy neuvidím. Hned v závěsu po vzdálenostech přichází další věc, která Vás spíš vyděsí, než překvapí. Je to 
špinanost a celková nepřílíš velká péče o hygienu kamkoli jdete - zejména kamkoli jdete jíst. Tento problém se tak 
moc netýká exteriéru, jako interiéru Jižní Dakoty. Nedovolím si po roce žití v jedné zemi přisuzovat tento problém 
“Americe”. O hygienu se tady nedbá a restaurace jsou prostě špinavé. Dostane se Vám špinavých talířů, sklenek a 
příborů ať navštívíte fastfood jakékoli cenové kategorie - všude je to jedno a to samé. Nejsem nějaká fajnovka, ale 
v restauracích si netroufám pít bez brčka nebo jíst bez toho, abych si příbor znovu sám očistil. Je tady ještě jedna 
věc, která mě trošku zarazila a to je nezvyklá hlučnost kterou oplývají téměř všechny restaurace. V některých přípa-
dech jako Bufallo Wild Wings se prostě spolu s asi 80-ti televizory v restauraci nemáte šanci bavit, aniž byste na sebe 
křičeli.

 Každopádně, když Vás nenadchnou fastfoody, 
obchodní řetězce Vám o mnoho větší radost neudělají. I 
po roce marně brouzdám po obchodech s potravinami a 
hledám něco, co bych si mohl uvařit, připravit z několika 
ingrediencí nebo vyrobit, ale marně. Většinu věcí, co v 
obchodech potkáte, jsou polotovary. Předvařené, předpe-
čené, předsmažené, předpřipravené. Nemůžu najít téměř 
nic jiného než krabice a mražené pytle s hranolkami, s 
kuřecími nugetkami, s hamburgry, pizzami a ostatními ty-
pickými americkými lahůdkami. Tohle pro mě byl hlavní 
kámen úrazu začátkem pobytu, v té době, kdy se mi kra-
bicové jídlo nelíbilo jsem si do obchodu chodil pro sušen-
ky Oreo, protože to bylo to jediné, co jsem znal z domu. 
Tehdy jsem taky ještě nevěděl, že mi brzo nic jiného, než 
se přeorientovat nezbyde, jelikož žiji s obézními rodiči, kteří se nestravují jinak než právě těmi polotovary. 

 Když jsem začal pronikat do života mladých, narazil jsem tady na jednu naprosto zásadní věc, která se zcela 
liší od života v Česku - zdejší teenageři mají nulovou důvěru. Vlastně jsem si toho všeho začal všímat už dávno, 
když se dozvěděli, že můžeme pít už v 18-ti letech. Věková hranice pro konzumaci alkoholu je tady 21 let. Všichni 
ale víme, jak je to ve skutečnosti s věkovou hranicí v alkoholu v Česku a všichni víme, že není problém potkat v 
barech či diskotékách opilé 13-ti leté slečny. Vylíčil jsem jim to tak, jak to je. Po mém povídání na mě zůstali zírat 
s otevřenou pusou. Je tady naprosto nemožné, aby měli teenageři alkohol, je to téměř tabu. “ID” - informační karta 
o Vašem věku se kontroluje v barech i lidem s šedými vlasy kdykoli si obědnají něco alkoholického, což mi přijde 
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trochu směšné a přehnané. Pod 21 nemůžou pít v žádném případě, ale můžou řídit už od 14-ti let? Tuto otázku si 
položíte asi jako jednu z prvních, když spatříte děti za volantem. Ano, věková hranice pro řízení auta je 14 let a přijde 
Vám to v první moment neuvěřitelné, vidět takto mladé lidi řídit. Má to ale jeden háček - jestliže tyto děti nebudou 
moct řídit auto, nikam se nikdy nedostanou. Jak už jsem zmínil, žádný autobus ani jiný možný způsob dopravy než 
auto tady totiž nenajdou a proč nedat důvěru lidem, kteří mají na práci tady na těchto silnicích jen držet volant rovně 
a zapnout si tempomat na jejich autě se zásadně automatickou převodovkou?

Postupem času mi ale došlo, že řízení auta 
je zhruba jediná důvěra, kterou mají. Škola 
drží nad studenty velkou ochrannou ruku. 
Přijde mi to, jakoby se studenti vychováva-
li až do 21 let v jakési sociální izolaci a po 
dosažení zmíněné věkové hranice jsou vy-
puštěni do světa jako z klece. Je tady mno-
ho věcí, které mě k tomuto názoru přivedly. 

Začněme tím, že ve škole si ani neškrtnete. 
Kamery jsou na každém rohu a o přestáv-
kách trvajících 3 minuty Vám není dovole-
no mluvit se spolužáky na chodbách, nikoli 
vytáhnout telefon z kapsy. Celá škola se v 
určitý čas odebere do jídelny, kterou vylo-

ženě střeží učitelé. Není dovoleno navštěvovat ostatní stoly, a kam si sednete, tam musíte sedět po celý čas Vaší 
obědové pauzy. Místy si prostě přijdu, jak kdybych byl v nějakém campu pro převýchovu. Školní ples na začátku 
května byl ale třešnička na dortu. 

 Všichni studenti nemohli přestat mluvit o plesu už v lednu, kdy všechny přípravy započaly, a vše se motalo 
další měsíce jen kolem plesu. Bude to parádní, je to nejlepší den v roce, dostávalo se mi. Vše začalo asi tak, jak 
jsem si představoval. Pěkná večeře ve vyzdobené hale, později focení s rodiči a kamarády. Po focení s rodiči byli 
všichni studenti nahnáni zpět do haly, kde se ztlumily světla a pustila se diskotéková hudba. Na taneční ploše po 
všech stranách seděli učitelé. Trochu jsem nechápal, co dělají, poté, co jsem ale chtěl opustit halu a jít do auta pro 
peněženku a byl jsem zastaven s tím, že halu teď už opustit nesmím, protože je tady možnost, že můžu pít, jsem 
všechno pochopil a v tichosti jsem zuřil, jestli se mi tohle snad jen zdá. Vzhledem k mé celoroční dobré vizitce jsem 
halu já opustit mohl s doprovodem učitele k autu a zpět. Po “afterparty” jsme se měli všichni přesunout do města, 
kde byl připraven další program. Jak ale přesunout všechny studenty do jiného města, když přijeli auty? Přece tak, 
že postavíte na hlavní silnici kolonu vedoucí učiteli, prošpikovanou učiteli a končící učiteli dohlížející na to, abyste 
po cestě náhodou neodbočili někam jinam. Po příjezdu do dalšího města nás všechny účastníky plesu čekalo milé 
překvapení - policie s dýchacími přístroji, jejichž kontrolou musel každý projít. V 1 hodinu ráno začal kouzelnický 
a imitační program. Oficiální konec programu byl ve 4:30 ráno, proto, abychom prý už neměli chuť jet někam jinam 
než do postele. Jsem ve vězení nebo ve škole?

O lidech a jejich zvycích, mých pohledech a názorech na Ameriku i dalších zajímavostech se dočtete v dalším čísle Salaman-
dru! 

Zbyněk Surovec, 7. C
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