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Úvodník 

Ani se nenadějeme a Vánoce tu budou cobydup! Světýlky ozdobená nákupní centra nám tento fakt 

připomínají už bezmála dva měsíce. Díky nim jsem začala dárky shánět o několik týdnů napřed než ob-

vykle. A stejně je ještě nemám všechny. 

Ale po nakupování na poslední chvíli, stresu a nervozitě, přijde přece jenom ta očekávaná chvilka 

pohody a klidu, kdy si celá rodina sedne ke stromečku, pojídá vánoční cukroví a kouká na Popelku. 

Na Vánoce (a hlavně na dvoutýdenní volno) se vždycky těším. Kromě již zmiňované pohody, klidu 

a lenošení, si myslím, že je tato doba skvělá pro odpočinek a nashromáždění sil pro končící první pololetí, 

kdy většina z nás musí zabrat, aby tu svoji vysněnou známku viděla na výpisu vysvědčení. 

Skončí Vánoce, přijde Silvestr, novoroční oslavy a začne zase škola. Ach jo… Alespoň se budeme 

den ode dne přibližovat k našemu 51. reprezentačnímu plesu, který se bude konat v pátek 6. února. Tímto 

bych Vás na něj ráda všechny pozvala. 

V dnešním čísle jsme pro Vás připravili spoustu článků z exkurzí, soutěží a výletů. Nebude chybět 

ani druhá část o pobytu v Americe od Zbyňka Surovce a v neposlední řadě se můžete těšit na rozhovor – 

tentokrát již s paní starostkou Hanou Potměšilovou. 

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, co se na tomto vydání Salamandra podíleli. Bez Vás by to 

totiž nešlo! Máte nápad na článek? Chcete napsat o něčem, co se Vám přihodilo? O zajímavé akci? Nevá-

hejte a posílejte! 

Za celou naši redakci Vám ze srdce přeji krásné, klidné vánoční svátky, spoustu úspěchů, pěkných 

známek, zdraví, štěstí a lásky v roce 2015. 

Tereza Vaculíková, 6. C 
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Ze života školy 

a parlamentu 
Beseda s Arnoštem Vašíčkem 

 
Když jsem se na konci října dozvěděla, že nás čeká beseda se slavným českým záhadologem, Arnoštem Vašíčkem, moc jsem 

nevěděla, co od toho očekávat. A popravdě jsem ani pořádně nevěděla, co si pod pojmem „záhadolog“ představit. Abych to 

uvedla na pravou míru, pan Vašíček je také spisovatelem, scénáristou a režisérem, jeho hlavním koníčkem jsou ale právě nej-

různější záhady. A právě o nich nám přijel 23. října přednášet. 

Beseda trvala 2 vyučovací hodiny a dozvěděli jsme se během ní nejrůznější hypotézy o stále žijí-

cích stvořeních z pravěku, obrovských hadech, miniaturních lidech, kruzích v obilí, úžasných objevech 

starých civilizací nebo fakta o životě primitivních kmenů v různých koutech Země, které žijí prakticky 

na úrovni doby kamenné, a které pan Vašíček sám navštívil. Své povídání doplnil asi pěti krátkými doku-

menty a videí z jeho cest.  

Na závěr besedy nám ještě povyprávěl o několika 

zvláštních tradicích, které se v primitivních kmenech 

stále dodržují, přičemž si myslím, že všechny přítom-

né pobavilo jeho popisování nejrůznějších „metod“ 

vybírání partnera nebo způsobu trávení svatebních 

nocí. 

Beseda byla opravdu poutavá, a přestože jsem neuvě-

řila záhadám, o kterých nám pan Vašíček vyprávěl, 

bylo zajímavé poslechnout si hypotézy a především 

zkušenosti a zážitky člověka, který procestoval téměř 

celý svět a byl na mnoha místech, kam se běžný smr-

telník nikdy nedostane. 

Pavla Krotká, 6. C 

Pozvali jsme děti z brněnského FOD Klokánek 

V pátek 9. ledna 2015 bude na naší škole velice milá návštěva – na naše pozvání přijedou za námi děti z brněnského Fondu 

ohrožených dětí Klokánek. 

Setkání se uskuteční v tělocvičně naší školy a navštíví nás asi dvě desítky dětí s p. učitelkami. Zhlédnou 

vystoupení TS Lady Stars – menší děti předvedou choreografii Doba ledová a starší tanečníci a tanečnice 

představí svoji starou skladbu s Avatary – Země Pandory a novou hiphopovou formaci. Naše setkání bu-

de probíhat i formou workshopu, kde naši trenéři a tanečníci budou děti učit některé jednodušší  
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taneční sestavy. Máte co před-

vést i Vy? Chcete se také uká-

zat, ozvěte se! Chcete zazpí-

vat? Máte nějaké pěkné diva-

delní číslo? Ozvěte se! 

Chtěla bych poděkovat rodi-

čům žáků primy i TS Lady 

Stars, kteří hned po oslovení 

nabídli pomoc formou finanč-

ních i věcných darů pro tyto 

děti a učitele. Hlavně děkuji 

paní Tolárkové, která se ozva-

la záhy po přečtení zprávy a 

nabídla sponzorství večeří pro 

všechny ,,klokánčí“ děti, ale 

také ostatní rodiče neváhali a ozývají se dodnes, že s něčím pomohou, něco zajistí. Pokud i Vy byste se 

chtěli jakkoli podílet na této akci, prosím ozvěte se nám. Za jakoukoliv pomoc budeme moc vděčni. 

O průběhu a úspěšnosti akce budeme informovat v příštím čísle časopisu. 

Mgr. Komoňová Věra 

e-mail: kmgbv@seznam.cz 

 

Oficiální otevření studovny 

Nápad na znovuotevření studovny tu byl již pár let zpátky. První studovna byla zruše-

na z důvodu mála prostoru na škole, ale po několika letech jsme to přece jen dokázali 

a vybudovali si další prostor, kde mohou studenti odpočívat nebo se učit ve volných 

hodinách. 

Nejdříve bylo potřeba najít vhodnou místnost. Z návrhů, které zde byly, 

se nakonec po domluvě s panem ředitelem vybral sklad učebnic 

v přízemí našeho gymnázia. Tím však práce neskončila. Pokoj se musel 

vyklidit, znovu vymalovat a posléze bylo nezbytné položit nové lino a 

sehnat nábytek. Dobrovolné brigády studentů probíhaly i přes léto, a tak 

za pomoci pana ředitele a školníka se studovna začala používat už na 

začátku roku. Jelikož nebylo vše ještě doděláno, začala na konci září 

„zkušební doba“ studovny. Po pár měsících bezproblémového fungová-

ní se dokončili poslední maličkosti, a tak mohl být zahájen oficiální 

chod studovny. 

Ve čtvrtek 4. prosince 2014 se sešli členové Studentského parlamentu, včetně paní učitelky Jitky 

Jiráskové- Koordinátorky SPGH a starostky Hustopeč Hany Potměšilové. Přizvána byla i Hustopečská te-

levize. Při slavnostním otevírání nechybělo přestříhnutí červené stuhy a přípitek. Poté měla předsedkyně 

Parlamentu Adéla Malendová projev o budování studovny a točily se záběry do reportáže HTV.  

Akce se moc vydařila a zájemci se mohou podívat na celý program oficiálního otevření studovny 

v příštím magazínu Hustopečské televize. 

Blanka Machová, 6. C 
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,,Mikulášská“ u nás ve škole 

Poslední školní den před svátkem svatého Mikuláše se to i na naší škole čerty a anděly jenom hemžilo. Přišel i sám svatý Mi-

kuláš! 

Vždy trochu zaburáceli, nahnali hrůzu, ale i pohladili a zazpívali vánoční písničku! Taková byla 

mikulášská parta septimánů, která i letos připomněla zejména menším 

žákům u nás na gymnáziu, že jsou tradice, které je pěkné udržovat. 

Mladší žáci se na jejich návštěvu celé dopoledne těšili, a jelikož přesně 

nevěděli, kdy nadpozemská parta septimánů do jednotlivých tříd dora-

zí, bylo tím určitě poznamenáno i soustředění všech v hodinách. Ale je 

to přece jednou za rok! Všichni byli návštěvou poctěni do 5. vyučova-

cí hodiny. Ale co to burácí na začátku 6. vyučovací hodiny ještě na 

chodbě ve 2. patře? Že by se ještě nadělovalo? 

 U třídy 4. A, kde zrovna začínala hodina zeměpisu starších druháků, 

se tlačili tito nadpozemští tvorové a čekali na vyučující, se kterou se 

potom naposled předvedli i starším studentům. Ale proč to čekání na vyučující? Že by i tito andělé, čerti 

a Mikuláš měli něco společného s pozemskými hříchy nás -smrtelníků a báli se do 2. A sami? No, ví je-

nom čerti!  

Takže septimáni, moc děkujeme! Připravili jste nám zpestření předmikulášského dopoledne a 

zejména prima, kde jsem zrovna učila, byla z celého vystoupení i cukrových pochoutek opravdu nadšená! 

Mgr. Věra Komoňová  

 

Taneční 2014 

Studentka kvinty a student 1. A se s vámi podělí o svoje zážitky z tanečních kurzů i z prodloužené, které se v našem městě 

konají každoročně. 

Reportáž z tanečních 

Rozhodl jsem se, že budu absolvovat kurz tanečních. Důvod? Chtěl jsem se naučit tancovat a spo-

lečensky chovat.  

Na první hodinu jsem přišel v obleku s motýlkem a velkým očekáváním. 

Překvapilo mě, kolik je v kurzu lidí. Taneční mistři nás seznámili s tanci, které nás hodlají naučit. 

Na jedné straně sálu seděly dívky a na druhé straně chlapci. Začínali jsme úplně od začátku. Na 

některých klucích bylo vidět, že se v obleku necítí dobře, některým dívkám se na podpatcích podlamova-

ly nohy. 

Hodně lidí se tam neznalo, ale po čase jsme se seznámili a nálada se uvolnila. 

V dalších hodinách jsme se učili waltz, jive, a cha-chu. V oblecích jsme byli jistější a děvčata si 

už nemasírovala bolavé kotníky. Naučili jsme se i další tance. Celkově jsme se stali kultivovanějšími a 

společensky otrkanějšími. 

Závěr tanečních bude patřit prodloužené, kde známým a přátelům dokážeme, že nejsme taková 

dřeva, jak si o nás mysleli. Doufám! 

Vojta Otřísal, 1. A 
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Prodloužená  

Jako již každoročně se i tento rok konala ve společenském sále v Hustopečích taneční prodlouže-

ná. Zúčastnila se jí většina členů naší třídy a také studenti z vyšších ročníků. Tento ročník tanečního kur-

zu byl však trochu odlišný a ojedinělý, protože, i když se tomu těžko věří, počtem převažovali tanečníci. 

Tahle skutečnost se projevila při nácviku na polonézu. Ochotně se však nabídly dvě starší studentky, a 

tak se náš problém rychle vyřešil. Nebyl to ale jediný problém. Myslím, že všichni jsme se tak nějak 

chvěli nervozitou ze samotné polonézy a průběhu večera, jelikož to všechno pro nás byla úplná neznámá. 

Avšak naše obavy byly nejspíš úplně zbytečné. Polonéza se 

nám povedla a sklidila vcelku potlesk, díky němuž naše ner-

vozita trochu opadla.  

Následující tance jsme si jen užívali. Díky příjemné hudbě 

jsme poté mohli konečně naplno zúročit naše zkušenosti 

z hodin tance.  

V jedenáct hodin se taneční parket vyprázdnil a přišla chvíle 

na taneční soutěž. Všechny páry z tanečního kurzu tančily 

postupně tance waltz, cha-cha, jive a polka a náš taneční 

lektor vybíral ty nejlepší taneční páry. Po vyhlášení vítěz-

ných párů se taneční parket opět zaplnil a všichni se snažili užít si posledních pár písní, než celý večer 

skončí.  

Jsem si jistá, že tuto událost si budu ještě dlouho pamatovat, a proto všem, kteří o tanečním kurzu 

přemýšlejí, radím, aby neváhali a taneční kurz navštívili stejně tak, jako jsem to udělala já. Protože na 

vzpomínky a zážitky, které si odtamtud odnesete, jen tak nezapomenete. 

       Kateřina Adamcová, 5. C 

Stužkování maturantů 2014 

Jako každoročně, tak i letos proběhlo v obřadní síni radnice stužkování do řad maturantů. Jak se na stužkování budoucí ma-

turanti připravovali? A jak probíhalo? Zástupci z každé třídy nám sdělili svoje zážitky. 
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Zkouška dospělosti je za rohem 

 V pátek 28. listopadu jsme my, žáci 4. A, udělali první krok vstříc „zkoušce dospělosti“. Naše třídní 

učitelka Marie Němečková nás pasovala na maturanty, každému dala šerpu a stužku. Na stužce máme na-

psáno motto: Nur keine Panik! 

 Do sálu městského úřadu v Hustopečích, kde už čekali rodiče a příbuzní, jsme vstoupili na skladbu 

z filmu Rocky. Nastoupilo nás šestnáct (bohužel se jedna z našich spolužaček nemohla tohoto ceremoniálu 

zúčastnit). Následovala studentská hymna, kterou společně s námi zpívala druhým a třetím hlasem také pa-

ní učitelka Margita Křížová a starostka Hustopečí, bývalá paní učitelka našeho gymnázia, Hana Potměšilo-

vá.  

 Po projevech jsme naši paní učitelku požádali o zahájení stužkování. Šlo se na věc. První v abecedě, 

druhý v abecedě,…, sedmnáctý v abecedě. Až jsme byli všichni ostužkovaní a uvedeni do řad maturantů 

roku 2015, hromadně jsme si připili pro štěstí k maturitě a připili jsme i na zdraví naší spolužačce, která 

tam byla celou dobu s námi v naší mysli. A abychom měli doopravdy štěstí, rozbili jsme džbán, který slou-

žil k přípitku. Každý si pak domů odnesl jeden střípek.  

  



Zbýval už jen slavnostní odchod ze sálu – nyní už jako budoucí maturanti! Po ceremonii jsme se neza-

pomněli vyfotit hromadně i po skupinkách. Nejen stužkováním, ale také nedávným podáváním přihlá-

šek k maturitě se nám potvrdilo, že jde do tuhého. Teď už nejde couvnout, musíme se tomu postavit a 

bojovat (učit se, učit se, učit se...). A hlavně žádnou paniku!  

Nikol Sotolářová, 4. A 
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Stužkování 8. C 

Stužkování - událost, na kterou se naše třída těšila, ale zároveň moc nevěděla, co od ní očekávat.  

I přes nacvičování jsme v 16 hodin, kdy mělo stužkování začít, pociťovali nervozitu  

a nedočkavost zároveň. Za znělky z filmu Star Wars jsme 

v čele s panem učitelem Šebestou vstoupili do obřadní síně. 

Následoval proslov pana ředitele a našeho pana učitele, což 

zabralo většinu času stužkování. O to to bylo ale dojemnější. 

Dále byla řada už na nás – nachystali jsme si pro pana učitele 

překvapení. A už se mohlo stužkovat! Jeden po druhém jsme 

přicházeli k panu učiteli, ten nás pasoval do řádu maturantů 

(některé pro jistotu vícekrát J) a připínal stužky. Myslím, že 

nejen rodiče a příbuzní, kteří byli v obřadní síni s námi, byli 

dojatí. Pak na nás čekal už jen symbolický přípitek ze džbánu, 

jenž byl tradičně rozbit, abychom si mohli 

vzít střípek pro štěstí. Ještě společná fotka na 

památku a mohli jsme se vydat na stužkovací 

večírek, který jsme měli U Synků. Byli jsme 

mile překvapení, kolik učitelů nás navštívilo. 

Děkujeme vám, že jste si na nás udělali čas.  

Dovolím si tvrdit, že pro naši oktávu byl ten-

to den významný a budeme na něj dlouho 

vzpomínat. I když se zpočátku skoro zdálo, 

že přes neshody ohledně takových 

„důležitých“ věcí, jako je například barva 

stužek nebo šerp, ani žádné stužkování ne-

proběhne, dokázali jsme všechno vyřešit spo-

lečně a nakonec se nám večer vydařil. Matu-

ritu snad spolu zvládneme stejně dobře. Držte nám palce! 

Alžběta Lutzká, 8. C 



Exkurze, výlety, 

Školní akce 
Návštěva chemických laboratoří 

Dne 12. 11. 2014 se třídy 2. A a 3. A vydaly na exkurzi do Brna, kterou zajistila paní učitelka Čeperová. 

Ráno jsme se sešli v Brně na nádraží a tramvají jsme spolu jeli 

do Černého pole, kde jsme navštívili laboratoře chemie a biochemie na 

Mendelově univerzitě. V prostorách jsme měli zakázáno jíst a pít a do-

stali jsme návleky na boty. 

Byli jsme rozřazeni do tří skupin a každou skupinu měl na sta-

rosti jeden ze zaměstnanců tohoto ústavu. Provázeli nás laboratořemi, 

které byly velmi malé a sterilní a lidé v nich měli bílé pláště. Při vstupu 

do jednotlivých 

laboratoří, byli 

podložky, které sloužily proti bakteriím. V každé 

místnosti byl někdo, kdo nám řekl něco o tom, co 

dělá, na čem právě pracuje, co používá za přístro-

je a kolik tak zhruba tyto přístroje stojí.  Každý 

pracoval na něčem jiném a něco bylo zajímavé 

více, něco méně a něco bylo tak složité, že jsme 

tomu moc nerozuměli. Nejvíce nás zaujaly zárod-

ky kuřat. Paní, jež měla tento výzkum na starosti, 

říkala, že se jim jednou nechtěně kuře vylíhlo.  

Po prohlídce jsme se vrátili tramvají zpět na ná-

draží a odtud vlakem domů. Exkurze byla zajíma-

vá a dozvěděli jsme se spoustu nových věcí, které 

se nám můžou v hodinách chemie hodit. 

Nela Vetýšková, 2. A 

Dějepisná exkurze do Anthroposu 

Dne 28. 11. 2014 se třídy 1. C a 1. A zúčasnily dějepisné exkurze do Anthroposu v Brně. Doprovázely je paní učitelky Komoňová 

a Langarová. 

Z Hustopečí všichni odjížděli natěšení, co všechno v muzeu uvidí a co se doví.  

Po příjezdu do Anthroposu jsme se rozdělili do dvou skupin po třídách a při prohlídce vystavených 

expozic s výkladem jsme se postupně vystřídali. Většina exponátů se týkala hlavně člověka a jeho vývoje. 

Byly tam i hroby, kolem kterých se vázaly různé teorie.   
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Všechny zajímaly hlav-

ně kosterní pozůstatky, 

sošky a jeskynní mal-

by. Zajímavá byla i 

monumentální napodo-

benina skutečného ma-

muta v životní velikos-

ti. 

Dějepisná exkurze v 

Anthroposu se všem 

líbila. 

Jan Dvořák , 1. C 

Centrum výzkumu globální změny 

Jak to v takovém centru vypadá a co všechno tam můžete vidět, se dozvíte v následujících odstavcích. 

 Naše třída kvinta navštívila 5. listopadu Centrum výzkumu globální změny AV ČR v Brně v rámci 

Týdne vědy a techniky.  

  Po příchodu jsme sledovali video, ve kterém jsme se dozvěděli více informací o tomto centru a o 

způsobu, jakým pozorují přírodu. Poté jsme se rozdělili do dvou skupin a přesunuli se na daná místa, kde 

jsme naslouchali různým přednáškám a kde jsme pozorovali práci s moderními přístroji.  

 Navštívili jsme růstové komory pro kultivaci rostlin v řízených podmínkách, prohlédli jsme si izo-

topové laboratoře či chemické laboratoře. 

 Pokud jsme si donesli list z naší pokojové rostliny, sami jsme si mohli zkontrolovat její 

‘‘zdravotní‘‘ stav pomocí moderních přístrojů. 

 Exkurze pro nás byla velmi zajímavá, určitě jsme získali spoustu nových poznatků. Chtěli bychom 

poděkovat zaměstnancům Czechglobu za jejich milý přístup a za jejich profesionální výklad k věcem, 

které nám představovali. Samozřejmě také paní učitelce Čeperové, která s námi na této akci byla a zorga-

nizovala ji.  

Sylva Poláková, Michal Nemeškal, 5. C 
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Sportovní Den 2014 

Sportovní den je na naší škole už tradicí. Dvě studentky se s vámi podělí o to, jak tento den strávily. 

Dne 14. listopadu jsme se s ostatními zájemci zúčastnili hodiny aerobicu v rámci sportovního 

dne pro studenty. Cvičili jsme v hale gymnázia přesně od 9 hodin. 

Na zdravě a užitečně prožitém dopoledni panovala příjemná a veselá nálada. Nejen díky faktu, 

že jsme si zkrátili pracovní týden, ale i proto, že jsme dostali příležitost udělat něco pro sebe a rochu 

ulevit našim zkráceným svalům. Velkého úkolu se ujali naši studenti a zároveň členové TS Lady Stars, 

kteří mimo tanečních choreografií připravili zábavu a zaslouženou aktivní relaxaci. 

Dovoluji si za všechny zúčastněné tímto poděkovat Barboře Komoňové, Elišce Vrbové a Mi-

chalu Furchovi, kteří obětovali svůj čas pro přípravu a následně dávku trpělivosti a energie pro realizaci 

krásného pátku. 

Tamara Wetterová, 6. C 

 

Přehazovaná 

 

Dne 14. 11. se uskutečnil na našem gymnáziu Sportovní den. Na výběr bylo ze čtyř sportů. Tři 

sporty (přehazovaná, volejbal, ping pong) proběhly v Městské sportovní hale v Hustopečích. Čtvrtý 

sport (aerobik) probíhal ve školní tělocvičně.  

V přehazované svedly souboj čtyři ročníky (prima, sekunda, tercie, kvarta). Pro primu byl toto první 

sportovní den, který zažili na gymnáziu, a proto nevěděli, co od něj mají očekávat, na rozdíl od sekundy, 

která se sportovního dne účastnila již druhý rok. Zkušenější hráči z tercie a kvarty byli velkými soupeři. 

Z vyrovnaného zápasu mezi kvartou a tercií nakonec vzešla vítězně 4. C, čímž si zajistila první místo. 

Na druhém se umístilo družstvo tercie, na třetím družstvo sekundy a na čtvrtém skončilo družstvo primy.
     Michaela Bystřická, 4. C 
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Motýlí výlety 

I když už máme za sebou několik měsíců učení, tak se ještě pár tříd vydalo na „Motýlí” výlet. 

6. C 

Ve středu 26. 11. 2014 se naše třída vy-

dala společně s třídní učitelkou paní 

Jiráskovou a paní učitelkou Cahovou na 

„Motýla“ do Křižanova. Brzy po příjez-

du na místo, potom co jsme si vybrali 

pokoje, byl oběd, na který všichni čekali. 

Po krátkém odpočinku následovaly akti-

vity, které pro nás připravila paní Ko-

mínková, za což jí tímto děkujeme. Ty 

trvaly až do večeře a po ní jsme se roz-

hodli zahrát si Městečko Palermo.  

Druhý den byl zpestřen mrazivou, 

nicméně příjemnou procházkou do blíz-

kého městečka, kde si někteří z nás na-

koupili v místním obchůdku a následně 

jsme všichni zamířili do útulné restaura-

ce na kávu, čokoládu a případně i něco k snědku.  Po návratu jsme se opět věnovali sbližování našeho 

kolektivu. A třetí den, tedy v pátek, jsme se hned po snídani sbalili a rozdali si obálky, na které jsme 

všichni od začátku pobytu čekali. Během těch tří dnů nám do nich totiž naši spolužáci vhazovali vzkazy. 

Také nás čekalo milé překvapení od paní učitelek, v podobě malé baňky ve tvaru srdíčka. Bylo to pokra-

čování minulého roku, kdy jsme každý dostali svíčku, a tu jsme měli za úkol doma zapálit. 

Letošního Motýla jsme si moc užili a už se těším na to, co nás čeká příští rok. 

Aneta Tomšíková  

1. C  
 

Ve dnech 20. - 22. 10. 2014 jsme se zúčastnili „Motýlího výletu“.  

Téměř celá 1. C spolu s paní učitelkou Věrou Komoňovou a Jitkou Komínkovou se vypravila na 

dobrovolnou akci školy do Křižanova. 

Odjížděli jsme v pondělí 20. října 2014 ráno autobusem od naší školy.  Hned po příjezdu na uby-

tovnu Drak jsme se naobědvali a začali se seznamovat s okolím i náplní celého výletu, hrát nejrůznější 

hry, povídat si a zlobit paní učitelky. 

První den nám počasí moc nepřálo, tak se všichni usadili do klubovny, kde si povídali o problé-

mech ve třídě a hráli různé hry. Průběžně si každý naplnil složku různými výtvory. Jakmile se vyčasilo, 

trávili jsme příjemné chvíle v přírodě.  
Všechny dny byly nabité krásným propracovaným programem, legrací a hrami.  Dokonce jsme si 

připravovali zdravé ovocné a zeleninové saláty, které naši nápadití kluci obohatili fondue z tmavé čoko-

lády, kterou jim paní učitelka Komoňová  rozehřála ve speciální nádobě k tomu určené.  

Za odměnu jsme za naši práci dostávali barevné bonbony a nejrůznější malé dárečky. Ze všeho 

nejvíce se mi líbila hra „Mňau“, kde jsme se hodně nasmáli. Večer jsme absolvovali relaxační minuty 

před spaním, které v nás mnohdy opravdu spánek vyvolaly.  
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Ve středu, v den odjezdu, se nám nikomu nechtělo domů. Škola nám 

překvapivě vůbec nechyběla a raději bychom šli znovu k táboráku, 

kde jsme si předešlý večer opekli špekáčky a taky pořádně všichni 

zazpívali. Celý výlet byl moc fajn a přiblížil nám naši třídu a paní 

učitelky i mimo školní vyučování. 

Na výlet s námi jela i třída 2. C – sekunda, která ale měla svůj pro-

gram, a my jsme se s žáky 2. C setkávali např. u jídla nebo v době 

osobního volna v poledne a večer. 

Pobyt v Křižanově se nám moc líbil. Děkujeme našim paním učitel-

kám a doufáme, že pojedeme příští rok znovu. 

E.Tolárková, D.Bartoňová, 1. C,  foto: Mgr. Věra Komoňová 
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Bobřík informatiky 

Minulý měsíc probíhala celostátní soutěž, kde studenti uplatňovali svoje znalosti z oblasti 

informatiky. 

Desátého až třináctého listopadu se konal na naší škole Bobřík informatiky. 

Zúčastnily se jej všechny třídy. Test se skládal z patnácti otázek týkajících 

se hlavně logiky, ale také programování. 

Otázky, až na poslední dvě, nebyly moc těžké a čas (40 minut) na řešení sta-

čil. Spousta našich studentů se umístila na předních příčkách. 

Roman Lízal, 1. A 

X/02 13  

Soutěže 
PišQworky 

Pět studentů reprezentovalo naše gymnázium v této soutěži. Zajímá vás, jak se jim dařilo v oblastním a krajském kole? Čtěte dál! 

 Oblastní kolo se konalo 11. listopadu v Břeclavi 

a účastnilo se ho 19 týmů. Mezi nimi byl i tým našeho 

gymnázia. Jmenovali jsme se Šedý kůň, a reprezentova-

lo nás 5 hráčů: Patrik Bognár, David Bui, Michal Ne-

meškal, Dominik Studený a Tomáš Bureš. V těžké kon-

kurenci jsme skončili na 3. místě, které nám zajistilo 

postup do krajského kola. 

 Krajské kolo se konalo 21. listopadu v Brně a 

účastnilo se ho 16 nejlepších týmů z oblastních kol. Byli 

jsme nasazení jako jeden z nejhorších týmů, to zname-

nalo, že z nás nikdo neměl strach. Ale my jsme překva-

pili. Hned v prvním kole jsme porazili brněnský tým. 

V dalších kolech se ale ukázala naše nezkušenost a 

v obou kolech jsme prohráli. To pro nás znamenalo 3. 

nepostupové místo v naší skupině. 

znamenalo, že z nás nikdo neměl strach. Ale my jsme 

překvapili. Hned v prvním kole jsme porazili brněnský 

tým. V dalších kolech se ale ukázala naše nezkušenost a 

v obou kolech jsme prohráli. To pro nás znamenalo 3. 

nepostupové místo v naší skupině. 

Michal Nemeškal, 5. C 



Zeptali jsme se 
Zeptali jsme se… paní starostky PeadDr. Hany Potměšilová 

V tomto čísle vám nabízíme rozhovor se starostkou města a bývalou paní učitelkou naší školy. 

Jak se změnil váš život poté, co jste byla zvolena do funkce starostky města? 

Změnil, a podstatně. V kanceláři je na rozdíl od školy neskutečný klid. Denně se několikrát podepíši na 

různé dokumenty, které si nejprve pročítám. Pokud mi nejsou úplně jasné, nechávám si je vysvětlit. Od-

povídám na emaily, přes elektronickou podpisovou knihu vyřizuji faktury, s vedoucími odborů, organi-

začních složek města nebo příspěvkových organizací města probírám různé provozní věci nebo podněty 

od občanů. Setkávám se se zástupci důležitých institucí jako např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, 

ale i se starosty okolních obcí, řediteli nebo jednateli společností. Vyjíždím na služební cesty.  K tomu 

nastupuje reprezentační část mé funkce, což znamená, že zajdu na schůzi svazu invalidů, ráno zahájím 

na hotelu Centro ocelářskou konferenci nebo o víkendu vinařskou akci.  

 

Je plnění této funkce těžší, než jste očekávala? 

Ne těžší, ale jiné. Žádný den se neopakuje – nemáte rozvrh hodin, kdy máte dopředu jasno. Jednám 

s mnoha důležitými lidmi z různých oblastí, oborů, navštěvují mě občané se svými problémy. Učím se 

delegovat úkoly na jiné, učím se být vedoucím, učím se rozvážně rozhodovat, učím se… 

 

Podporuje vás vaše rodina a známí? 

Bez podpory rodiny a přátel takovou funkci dělat nemůžete. Že jsem dlouho v práci, nikoho z mého 

okolí nepřekvapuje. A nesmím zapomenout na to, že mám místostarostu, na kterého se můžu spoleh-

nout. Zdá se, že budeme bezva tým. Je pracovitý, chlapsky racionální a věčně optimistický. 

 

Nestýká se vám po vaší práci ve škole a bývalých studentech? 

Občas, ale myslela jsem si, že to bude horší. Je to tím, že mám skutečně spoustu práce a na stýskání ne-

ní čas. Ale myslím na vás. Mám už dárky do tomboly (knihu o Kometě s podpisy hokejistů a vstupenky 

do Aqualandu v Pasohlávkách). 

 

Máte teď vůbec nějaký volný čas? Pokud ano, jak ho trávíte? 

Volného času moc nemám, ale s tím jsem počítala. Pokud ho mám, jsem nejraději doma a většinou se 

věnuji domácím pracím. Kromě úterního podvečera - to chodím cvičit ke kolegyni Cahové J. 
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Učila jste na naší škole několik desítek let. Co byste řekla, že se vám za tu dobu povedlo a na co 

jste nejvíce hrdá? 

Věřím, že se mi povedlo být svým studentům učitelem, který předává vědomosti, vychovatelem, který 

mohl být pro mnohé morální autoritou, partnerem, který naslouchal a pomohl, když to šlo. 

 

Jaké jsou vaše vyhlídky do budoucna? 

Kdybych nevěřila, že to, co chci dělat a dělám, má smysl, neměnila bych po 30 letech svoji milovanou prá-

ci. Práce starostky je práce pro občany, pro město, práce s lidmi, je to výzva. Vyhlídky? Obstát v roli, do 

které mě vynesly letošní volby. 

 

PŘEJI VŠEM KRÁSNÉ A SPOKOJENÉ VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ ROK 2015  



Příspěvky (nejen) 

studentů 
Nádherný Londýn s úžasnými lidmi – 

projekt EU Erasmus+ Mládež v akci s názvem   

,,S tancem za přátelstvím i poznáním“ TS Lady Stars 
 

V minulém roce jsme se kromě projektů formálního vzdělávání pustili i do jednoho projektu ne-

formálního vzdělávání, protože při našem gymnáziu trénuje a tančí TS Lady Stars Hustopeče. Podali 

jsme projekt Erasmus+ „Mládež v akci“ s názvem „S tancem za přátelstvím i poznáním“. Náš projekt 

byl třetím nejlepším, a proto jsme získali grant v celkové výši 24.900,-Eur pro výměnu mládeže do Lon-

dýna. 

27. 10. 2014 jsme tedy všichni v rámci jmenovaného projektu odletěli do Anglie na osmidenní 

pobyt, na který jsme se strašně těšili, a také na naše přátele a londýnské tanečníky.    

Kromě výuky tance ve věhlasném tanečním Studiu68, které běžně tančí v mnoha londýnských 

muzikálech, ale i třeba na pódiu při vystoupení The X Factor UK’, Lady GaGa, Nicole Scherzinger, 

Shrek The Musical, Billy Elliot, Michelle Williams (Destinys Child) i jinde, jsme poznávali Londýn a 

okolí, ale hlavně jsme v rámci neformálního vzdělávání spolupracovali s tanečníky Studia68. Důležitým 

výstupem projektu by měla být nakonec společná taneční choreografie Dance School Exhibition nebo 

Show Dance produkce v CDO, kterou bychom se měli společně s Angličany prezentovat v květnu 2015 

na české celorepublikové soutěži Taneční skupina roku 2015 nebo CDO.  

Pilně jsme plnili program i úkoly neformálního vzdělávání, hráli jsme hry, učili jsme se poznávat 

sami sebe i naše londýnské kamarády, zdokonalovali jsme se v angličtině a díky pomoci p. Zuzany Smo-

radové z cestovní agentury v Hodoníně, která nám pomáhala s naplánováním a naplánováním  programu 

v Londýně, se zajištěním společných prostor pro tancování, setkávání se s londýnskými kamarády i foce-

ní, jsme poznali Londýn po všech stránkách – z hlediska historie, přítomnosti i budoucnosti. 

Od londýnských přátel jsme se mnoho dověděli o jejich životech, zájmech i zálibách, o vzdělání 

v Londýně, a protože je Londýn městem multikulturním, i naši přátelé byli nejen bílé pleti, a pocházeli 

z Evropy, ale i ze zemí 3. světa.  Komunikovali jsme v angličtině, a to opravdu o všem – o tanci, běžném 

životě, studiu, o finančních problémech mladých lidí u nás i v Anglii, o jejich zájmech, srovnávali jsme 

typy lidí pomocí připravených ppt prezentací, úsměvná byla např. konfrontace na téma „Typický Čech a 

typický Angličan“. Nádherným příkladem pro nás byla v Londýně déle žijící Australanka, která se tam 

přistěhovala, protože se chtěla stát i pomocí Studia68 profesionální tanečnicí. Všichni naši londýnští part-

neři byli hrozně příjemní a čišila z nich velká skromnost, houževnatost a pokora. Navíc byli úžasní taneč-

níci a my se od nich hodně naučili a určitě se těšíme na jejich přílet k nám v květnu 2015, kdy se s nimi 

setkáme a budeme pracovat právě u nás v Hustopečích. Ale co bylo také velmi důležité, většina z našich 

londýnských přátel se díky projektu dověděla mnohé o nás a podívá se do ČR, kam by se v žádném přípa-

dě nedostala nebýt tohoto projektu. A stejně tak i většina našich tanečníků by neabsolvovala takový pro-

gramově, ale i finančně náročný letecký zájezd do Londýna nebýt našeho projektu „S tancem za přátel-

stvím a poznáním“. Děkujeme tedy DZS v Praze a programu Erasmus+ EU.   
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Je třeba ale na závěr říct, že bylo velice příjem-

né pozorovat celou skupinu mladých lidí, jak 

sama dokáže naplánovat program, zhodnotit ho, 

zhodnotit práci ostatních, ale i sama sebe a svoji 

práci a těšit se třeba i z maličkostí. TS Lady 

Stars je perfektní parta momentálně 27 mladých 

lidí a  konkrétně19 studentů z našeho gymnázia, 

ostatní tanečníci jsou z jiných škol 

v Hustopečích i okolí. Ale práce se všemi byla 

úžasná. Domů jsme odlétali všichni nadšení, se 

slzami v očích a tísnivým pocitem loučení, hlav-

ně plní dojmů a těšení se na naše londýnské přá-

tele, s kterými bude naše spolupráce pokračovat, 

protože i oni vyjádřili ty nejkrásnější myšlenky, 

poděkování a přání ohledně společného setkání, 

společné taneční choreografie i pokračujícího přátelství. 

Velice příjemné bylo, že jsme v našich řadách měli i kameramana 

Hustopečské televize Michala Daňka, který naši práci a celý pobyt 

v Londýně nejen nahrával, ale i fotografoval. Děkujeme tedy Hus-

topečské televizi, že nám tuto spolupráci umožnila. Umělecké foto-

grafie nám dělal pan Ladislav Polák, umělecký fotograf, který 

zrovna v Londýně měl i jinou práci a specializuje se na fotografo-

vání tanečních souborů a skupin a dělá také překrásné fotografie.  

Další projekt neformálního vzdělávání by měl být o spolupráci ne-

jen s londýnskými mladými lidmi, ale moc bychom si přáli spolu-

pracovat se studenty, popř. tanečníky ze Skandinávie nebo třeba 

Španělska. Tak uvidíme, co se podaří! 

Také moc děkujeme za velkou podporu a pochopení vedení gym-

názia – p. řediteli Sedláčkovi i p. zástupkyni Veselé, kteří nás v naší iniciativě podpořili a měli radost 

z našeho úspěchu společně s námi. Tato podpora je pro nás velice důležitá. Děkujeme! 

Projekt byl úžasný, mnoho nám dal a věřím, že ještě dá! 

Věra Komoňová, Mgr. 



Salamandr – časopis studentů Gymnázia T. G. Masaryka, Hustopeče 
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