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Historie

Bitvy se zúčastnily:
1) Spojené státy, doprovázené námořnictvem Velké  
     Británie, Kanady, Novým Zélandem a Austrálie
2) Japonské císařství

Průběh bitvy
Američani týden před plánovanou invazi ostřelovali a bombardovali pobřeží, 
kde se měli vylodit invazní jednotky. Ráno 1. dubna se uskutečnila invaze. Avšak 
Američani byli mile překvapeni. Nenarazili na odpor, jak tomu bylo při všech 
dosavadních invazích. Největší boje probíhaly na jižní části ostrova. Japon-
ci zde ve skalách vybudovali spletitý komplex tunelů, ze kterých dělostřelecky  
ostřelovali Američany, kteří se snažili dobýt ostrov za každou cenu. Prolomit ja-
ponskou obrannou linii se podařilo až 31. května. V tuto chvíli Japonci už jenom 
ustupovali. Dne 21.6. japonský vrchní velitel obrany Micuru Ušidžima spáchal sep-
puku (harakiri). Boje na ostrově utichly 22.6.

Ztráty byly obrovské na obou stranách:
USA- 20 195 mrtvých a 55 000 zraněných
Japonské císařství- 110 000 mrtvých

Ovšem nejvíc bylo bitvou postiženo obyvatelstvo ostrova. Japonci využívali oby-
vatele jako nástrahy s výbušninami, živé štíty nebo jako sebevražedné oddíly. 
Zemřelo tak 140 000 civilistů.

Následky
Ostrov nakonec nebyl využit pro plánovanou invazi do Japonska, neboť 6. a 9. 
srpna 1945 byly svrženy atomové bomby na japonské města Hirošima a Nagasaki. 
Japonské císařství na tyto události kapitulovalo 2. září 1945. 

Filip Sykora (5.C)

BITVA O OKINAWU
1.4–22.6, 1945 Okinawa, souostroví Rjúkjú, Japonsko

Bitva o Okinawu byla poslední velká bitva 2. světové 
války. Jedná se o jednu z nejkrvavějších bitev histo-
rie. Invaze na Okinawu se uskutečnila, protože Ame- 
ričani potřebovali ostrovy blízko Japonska, jenž by 
fungovaly jako letecké základny, ze kterých by bylo 
možno účinně bombardovat samotné Japonsko. 
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Životní
stylSPÁNEK

Asi tušíte, že abyste se cítili fit, potřebujete v noci odpočívat sedm až osm ho-
din. Bohužel se ale tento základní předpoklad pro zdravé tělo a mysl mnohým 
nedostává.
Někdo má malé dítě, jinému zas chybí čas. Někteří lidé zas tvrdí, že spánek není 
nic pro ně, a prospí pouhé čtyři, nebo dokonce tři hodiny denně. Žádný extrém 
není zdravý, ani ten, kdy celý víkend nesundáte peřinu z hlavy.

Zvyk od dětství

Každý rodič ví, že dítě potřebuje pravidelný režim. Chodit včas do postele 
znamená, že si malý človíček nejen dostatečně odpočine, ale také zesílí. Jakmile 
ale dospějeme, rychle se s tímto pravidlem rozloučíme. Přitom s věkem pro nás 
spánek neztrácí smysl, naopak. Takže ignorujeme signály svého těla, jako je úna-
va nebo zívání, kdy organismus zoufale touží po spánku, ale mysl se rozhodne si 
toho nevšímat. Podle výzkumu Paula Kellyho z Oxfordu k tomu, abychom se cítili 
dobře, potřebujeme ve 20 letech vstávat v 9.30 ráno, ve 30 letech v 8 ráno, ve 
40 v 7.30, v 50 v 7 ráno a po překročení šedesátky v 6.30 ráno.

Úskalí nepravidelného spánku

Řada výzkumů už prokázala, že v případě, kdy se nám nedostává pravidelného 
přísunu nočního odpočinku, nám hrozí nejen špatná nálada a únava, ale také 
jsme náchylnější k srdečním onemocněním, cukrovce a depresi.

Zvyk je železná košile

Dobrou zprávou je, že tělu se pravidelný režim líbí a je v něm spokojené. Pokud 
budete denně uléhat a vstávat ve stejnou dobu, organismus si na to snadno 
zvykne a začne se sám budit. Podle nejrůznějších příruček pro úspěšné a zdravé 
osobnosti je nejprospěšnější spát od 9 večer do 5 ráno, ale to by byl samozřejmě 
zabiják společenského nebo partnerského života. Abyste si režim pravidelného 
spánku vybudovali, začněte postupně. Třeba tak, že si určíte, že nebudete v pos-
teli později než ve 22.30.

Silvie Řačáková (5.C)
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PLAST JE PAST
aneb co možná nevíte

No ano, plasty. Všichni je známe, jsou všude kolem nás a neodmyslitelně patří 
do našeho života. Víte o nich ale všechno?

1. Jak dlouho trvá, než se plasty rozloží?

To záleží na mnoha faktorech, včetně toho, o jaký typ plastu se jedná či v jakém 
přírodním prostředí se nachází.  Mnoho plastů se biologicky neodbourává skoro 
vůbec, nehledě na to, v jakých jsou přírodních podmínkách. Některé z nich se ve-
lice pomalu rozkládá vlivem větru, vody a světla. Plasty ve vodním sloupci nebo 
na mořském dně se rozkládají dokonce ještě pomaleji. To je způsobeno tím, že 
nepřicházejí do styku se světlem a kyslíkem. V chladných hlubokých oceánských 
vodách může rozklad plastů trvat i stovky let.

2. Je mojí povinností recyklovat plasty?

Pouze 14 % plastových obalů z celého světa se skutečně recykluje. V případě 
Evropské unie nebylo v roce 2014 recyklováno více než 30 % použitých plastů, 
které skončily v odpadu. Zbytek byl buď převezen na skládky, nebo spálen. A 
tyto údaje nezahrnují všechen plast, který je odhozen v přírodě a který může 
následně uniknout do oceánů. Současný systém hospodaření s odpadem je zce-
la nedostatečný. My všichni se musíme samozřejmě snažit udělat správnou věc 
a plasty a další materiály třídit. Musíme si přiznat, že jde o obrovský problém, a 
musíme začít řešit samotnou příčinu. Takže ano, pokud chceme žít, je naší po-
vinností plasty i ostatní materiály recyklovat.

3. Zajímavé fakty?

• Jedna recyklovaná plastová láhev ušetří tolik energie, kolik potřebuje 60wat-
tová žárovka na tříhodinové svícení.
• Věděli jste, že zhruba 16 procent z ceny produktů platíte za obaly, které beztak 
skončí v koši?
• Plast je dobře recyklovatelný, ale potřebuje 500 až 1 000 let, aby se rozložil.
• Odhaduje se, že lidé celosvětově používají asi 1 trilion plastových tašek, což 
odpovídá 100 milionům barelů ropy.
• Používání plastů v západní Evropě každoročně stoupá asi o 4 procenta.
• Za posledních 100 let narostl objem odpadu, který produkují lidé, o neuvěřitel-
ných 10 000 %.
• Kolem 1 milionu mořských ptáků zahyne každý rok kvůli znečištění oceánů.
• Každý rok se vytvoří přes 50 milionů tun elektronického odpadu.

Kristýna Nevídalová (5.C)
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Zeptali 
jsme seŠKOLNÍ DIVADLO

Jaké to je v divadle jsem se zeptali Martina Benýška.

1. Proč ses rozhodl hrát v divadle?   
Jednak protože jsem si už dřív říkal, že bych s nějakým divadlem začal a tohle 
byla dobrá příležitost, a taky kvůli mé mámě, aby mi stále nepředhazovala, že 
do žádného kroužku nechodím.

2. Jak se vaše představení jmenuje a co obsahuje?  
Představení má zatím pracovní název Hustopečská princezna ze mlejna a po-
dle toho již lze usoudit, že to bude divadelní adaptace pohádky Zdeňka Trošky 
Princezna ze mlejna (která, abych se přiznal, není podle mě zrovna nejlepší z 
českých pohádek).

3. Jakou roli ztvárňuješ? Líbí se ti tato role?  
Ztvárňuji roli vodníka. A ano, docela se mi zamlouvá. Z ostatních rolí asi  
nejvíce, proto jsem si ho také vybral na konkurz.

4. Jak často máte zkoušky?  
No, se zkouškami to není nic moc. Z šestnácti jsme měli zatím jen šest. Já 
sám mohu hrdě prohlásit, že jsem zatím na všech byl. Zkoušky jsme mívali 
v pondělí, teď už se ale natrvalo přesunuly na úterý. Nejčastěji se rušili kvůli 
pedagogickým radám, nebo kvůli velké absenci herců.

5. Je pro tebe těžké naučit se všechny repliky?  
Zatím se je nazpaměť učit nemusíme, ale brzy by to mělo přijít. Co jsem se 
dřív učil nějaké text jen tak, jako třeba v naší třídě známého „Mariňáka“, tak 
mi stačilo třikrát si poslechnout nahrávku a pak jen dolaďovat detaily. Jenže 
rozdíl je samozřejmě velký, takže v tomto případě to tak jednoduché nebude.

6. Kde všude budete s tímto divadlem vystupovat?  
S pouhou částí divadla budeme v září vystupovat v Londýně, s celým pak v 
prosinci k výročí gymnázia. Doufám, že obzvláště tam to nepokazíme.

7. Chtěl by ses i nadále divadlu věnovat?  
Až odejdu z Hustopečí, tak se asi budu ohlížet po něčem dalším. Budu mít 
alespoň zkušenosti.

Aneta Unverdorbenová (5.C)
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Kultura
61. ROČNÍK  

GRAMMY AWARDS
V neděli 10. února ve známém Staples Center v Los Angeles si umělci rozdali 
přes osmdesát cen rozdělených do více než 30 různých žánrů. 

Letošním ročníkem nás provázela zpěvačka a držitelka 15 cen Grammy Alicia 
Keys. O zahajovací vystoupení se postarala Camila Cabello s písní Havana a na 
pomoc jí přišel i Ricky Martin nebo J Balvin se svým Mi Gente. 

Celý večer se nesl v duchu nevšedních spoluprací a tematických vystoupení například 
píseň In My Blood zazněla nejen z úst Shawna Mendese, ale také Miley Cyrus. 

Hned první cenu večera za Nejlepší popový výkon dua nebo kapely si odnesla 
Lady Gaga s písní Shallow, kterou sdílí s Bradleyem Cooperem. Tuto píseň během 
galavečera také zazpívala. 

Drake ze svých 7 nominací proměnil jednu. Při své děkovné řeči všem připom-
něl, že „nepotřebujete Grammy, když lidé zpívají vaše skladby“. 

Na pódiu se kromě moderátorky a účinkujích vystřídala i řada dalších osobností: 
například herec Wilmer Valderrama, rapperka Eve, herečky Nina Dobrev a Anna 
Kendrick nebo jihokorejská skupina BTS, která vyhlašovala Nejlepší R&B album roku.
 
Letošní ročník oslavil nejen hudbu, ale i umělkyně a umělce, kteří nás v uply-
nulém roce opustili. Přinesl mnoho zářivých momentů, které rozhodně nebudou 
zapomenuty. Jejich sestřih bylo možné zhlédnout ke konci předávání. 

Helena Vechtová (5.C)

SONG REVIEW
Jonas Brothers se znovu spojili a vydali novou písničku!

Od roku 2009, kdy se bratři rozpadli, se Nick soustředil na sólovou kariéru, Joe 
se stal hlavním zpěvákem popové kapely DNCE a Kevin poprvé vydává hudba od 
chvíle, kdy se rozplynuly. Jejich comeback písnička je nazvána ‘Sucker’. Je to jed-
noduchá milostná píseň, ve které bratři připouštějí, že jsou zamilovaní ke svým 
blízkým. 

V hudebním videu hrají důležitou roli jejich skutečné životní partnerky - Priyan-
ka Chopra (manželka Nicka), Sophie Turnerová (snoubenka Joe) a Danielle Jonas 
(manželka Kevina). Oblečení je neuvěřitelné a scény jsou neskutečné a vypadá 
to, že si to každý užívá.

Helena Vechtová (5.C)
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Hry
KATOWICE

Konaly se tu turnaje ve hrách Starcraft, Fortnite a dalších. Na velké finále v 
Counter-striku se na stadionu Spodek sešlo 20 000 lidí a on-line vysílání finále 
sledovalo více jak 800 000 lidí.

Celý tento turnaj vyhrál tým Astralis, který si taky sebou odnesl krásných 500 
000$, co je v přepočtu přibližně 11 322 500kč. Na tento turnaj přijeli lidé ze 
všech koutů světa, aby mohli fandit svému oblíbenému týmu.

Jako speciální host jsem měl skvělou příležitost dostat se do zákulisí a tam na 
vlastní oči vidět věci, které jsou běžnému návštěvníkovi skryté. Tato akce byla 
jedna z mých prvních větších akcí a doufám, že ne poslední. Atmosféra byla 
skvělá a byl jsem z toho naprosto unešený.

Pokud v budoucím roce plánujete účast na větším turnaji v esportu, tak Vám 
Intel Extreme Masters srdečně doporučuji. 

Šimon Řiháček (5.C)

Yzomandias a Nik Tendo vyráží na společnou řadu koncertů After Rehab Trip 
2019. Ve zlínském klubu Fénix se zastaví 16. března. Dále se můžeme těšit na 
RedZeda (Zdeněk Veselý), který studoval na Hsutopečském Gymnáziu, který 
spolu s Hamacci vystoupí 19.4. v Brně ve Vibe Club. Potemnělou tvář hip hopu 
přinášejí fanouškům po celém světě nizozemští Dope D.O.D. A pravidelně se 
vrací i do střední Evropy. Ať už je to festival nebo koncert v klubech, jejich show 
má vždycky spád a našlápnuté bude i vystoupení v pražském Storm Clubu 24. 
března a 25. března na brněnské Flédě.

Alexandr Malý (5.C)

KONCERTY

Ve dnech 1.3-3.3.2019 jsem se s našim týmem  
Esuba zúčastnil akce s názvem Intel Extreme Mas-
ters, který se konal v Polsku v Katowicích. Jeli jsme 
tam jako diváci, abychom získali nové zkušenosti. 

V průběhu těchto 3 dnů se tam odehrálo čtvrt-
finále, semifinále a finále hlavního turnaje ve hře  
Counter-strike: Global Offensive.
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Ze světaBREXIT
Bývalý Britský premiér David Cameron řekl, že pokud 
vyhraje volby tak vyhlásí referendum o setrvání 
země v EU, protože chtěl získat hlasy i od Britských 
euroskeptiků. A co se nestalo. Volby vyhrál a v sli-
bovaném referendu bylo asi 51% lidí pro odchod 
země z EU, tak se rozhodl rezignovat. Na jeho místo 
nastoupila Theresa May. Té se po 524 dnech vyjed-
návání podařilo dosáhnout dohody s EU. Byla však 
v parlamentu zamítnuta. Hlavní problém je ten, že 
každý si přeje něco trochu jiného. Někdo chce, aby 
bylo druhé referendum, někdo chce zůstat v celní 
unii a někdo zase ne. Paní Mayová má pár možností. 
Buď předložit v parlamentu ještě jednou tuhle doho-
du, ale je nepravděpodobné, že by prošla. Nebo se 

David Cameron

Theresa Mayová
může pokusit vyjednat jinou dohodu, na to ale nemá moc času, protože Británie 
by měla opustit EU 29. března v 23:00 Britského času dohoda nedohoda. Brexit 
bez dohody by měl katastrofické následky jak pro Británii, tak pro EU, protože 
zhruba polovina importu a exportu země směřuje právě do EU a nedohoda by 
mohla znamenat to, že se 29. března o půl noci zastaví pohyb veškerého zboží a 
kapitálu firem. Mayová může také parlamentu předložit návrh na odklad Brexi-
tu, což se zdá jako nejpravděpodobnější scénář. Avšak z posledních zpráv víme, 
že Labouristé by mohli podpořit stávající návrh Mayové, ale musela by o něm 
hlasovat Britská veřejnost.

Platné k 2.3.2019 Jan Dvořák (5.C)
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Akce školy55. ŠKOLNÍ PLES
GYMNÁZIA T.G.M.

Dne 22. února proběhl v Hustopečích v kulturním domě 55. reprezentační ples 
Gymnázia T. G. M. Hustopeče. O celou přípravu se postaraly třídy septima a 3. A, 
které zařídily výzdobu, kapelu, fotografa a ostatní záležitosti.

V pátek ráno žáci začali s náročnou přípravou výzdoby sálu, která se nesla v 
duchu CASINA. Akce začínala lehce po osmé hodině, kdy moderátoři Marie 
Knápková a Ondřej List uvedli začátek. Následoval, krátký proslov pana ředitele 
– Mgr. Radima Šebesty, který připomněl výročí 100 let Gymnázia, jež se bude 
slavit příští školní rok v listopadu.

K tanci nám celý večer hrála výborná kapela Red Socks Orchestra. Průběh plesu 
nám zpříjemnila bohatá tombola se skoro 300 cenami od štědrých sponzorů, 
kterým tímto děkujeme. Zároveň jsme si mohli od studentů zakoupit růžičková 
a maturantská sóla.

O půl deváté a o půlnoci předvedli žáci 3. ročníků úžasně nacvičené taneční 
představení, kterým ohromili publikum. Choreografii připravil Michal Furch s 
Marií Knápkovou. 

Poté jsme si mohli poslechnout Dj Lucase, který hrál do půl čtvrté a zakončil tak 
celý večer.

Další den následovalo, už jen uklízení, o které se opět postarali žáci gymnázia.

Marie Zbořilová (7.C)
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PROJEKT EDISON
Každý rok naše Gymnázium T.G. Masaryka navštíví 
studenti z různých zemí. Stráví u nás týden a přes 
své prezentace v anglickém jazyce seznamují stu-
denty a učitele s jejich životem a kulturou ve své 
zemi. Tento rok k nám ve dnech 21-25.1. přijeli 
stážisti z Panamy, Číny, Indonésie, Srí Lanky, Ruska, 
Jordánska a Ukrajiny. Velmi ocenili program, který 
pro ně byl připraven a také ubytování u hostitelů.

Tomáš Hruška (5.C)

Připravili jsme si pro ně pár otázek.

What did you find special about the Czech republic, is there anything that was 
a suprise for you?
• Juan (Panama): The beer, consumption.
• Vincent (Indonesie): The people, enviroment, beer. Czech people really like beer.
• Lufry (Sri Lanka): Kofola, snow, people, beer.
• Maria (Rusko): I cannot say that I found out somethink striking to me. At least yet. 

What is your favourite food in your home country? Which food did you like here?
• Juan (Panama): Sea food and here I like pork.
• Vincent (Indonésie): Nasi Padang, sap hambing, dumplings.
• Lufry (Sri Lanka): String hoper, here rosed duck.
• Maria (Rusko): My favourite dishes in Russian cuisine are pelmeni, syrniki and 

shchi. But honestly, I love more spicy food. So I often look for dishes from Asian 
cuisine (especially thai curry). In the meantime, I haven’t tried many dishes of 
the Czech cuisene. But I really liked Vepřo-knedlo-zelo and smažený sýr.

How do you find czech people?
• Juan (Panama): Very kind after meeting.
• Vincent (Indonésie): Friendly, helpful, welcoming.
• Lufry (Sri Lanka): They are really good.
• Maria (Rusko): I find them very nice.

Which place would you recommend when we come to visit your country?
• Juan (Panama): Caribean side beaches.
• Vincent (Indonésie): Bali, Raja Ampat, Bunaken.
• Maria (Rusko): It depends on your purpose. But I would recommend visiting 

Moscow and Saint-Petersburg first. And for those who like nature, I can recom-
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mend visiting Curonian Spit, Karelia, Lake Karduvar and Kamchatka Peninsula.
 
Which places did you visit in the Czech Republic? And what place did you like 
the most?
• Juan (Panama): Prague, until now.
• Vincent (Indonesie): Prague, Brno, Hustopeče, Lednice, Mikulov. I like Prague 

the most.
• Lufry (Sri Lanka): Lednice and the view from Hustopece Town Hall.
• Maria (Rusko): I visited Prague, Ostrava, Brno, Mikulov, Lednice and Hustopeče. 

Each has it‘s own beauty. So I cannot choose a favorite.

Why did you decide to come to the czech republic?
• Juan (Panama): Location, culture, a little more warmer people.
• Vincent (Indonésie): I’ve been here before and I like the people, culture and 

enviroment so I decided to come back.
• Lufry (Sri Lanka): Heart of Europe.
• Maria (Rusko): The reason I decided to visit the Czech Republic is that I was 

here many times and I really liked it. But mostly it was big touristic cities 
which do not reflex the whole life. I would like to see the other side of life 
and get to know the people and the culture.

What are your life goals?
• Juan (Panama): Visit every country in the world.
• Vincent (Indonésie): To be the best version of myself. 
• Lufry (Sri Lanka): Learning and teaching.
• Maria (Rusko): I think the core life goal is to find myself. Or at least try to.

Narazil jsi na něco speciálního a neobvyklého v ČR, je tu něco co tě překvapilo? 
• Juan (Panama): Konzumace piva.
• Vincent (Indonesie): Lidi, prostředí, pivo. Češi  mají opravdu rádi pivo.
• Lufry (Sri Lanka): Kofola, sníh, lidi, pivo.
• Maria (Rusko): Nemůžu říct, že by mě tu něco vyloženě udivilo. Alespoň zatím ne.

Jaké je tvoje oblíbené jídlo ve tvé zemi? a jaké jídlo máš rád tady?
• Juan (Panama): Plody moře a tady mám rád vepřové.
• Vincent (Indonésie): Nasi Padang, sap hambing, knedlíky.
• Lufry (Sri Lanka): String hoper, tady pečená kachna.
• Maria (Rusko): Moje oblíbené jídla v ruské kuchyni jsou pelmeni, syrniki 

a shchi. Ale mám radši spíš pálivé jídlo. Takže často vyhledávám pokrmy z 
asijské kuchyně (zejména kari). Zatím jsem nezkusila moc pokrmů z české 
kuchyně, ale opravdu se mi líbilo Vepřo-knedlo-zelo a smažený sýr.

Česky:
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Co si myslíte o českých lidech?
• Juan (Panama): Velice milí, když je poznáte. 
• Vincent (Indonésie): Přátelští, nápomocní, otevření.
• Lufry (Sri Lanka):  Jsou opravdu dobří.
• Maria (Rusko): Jsou opravdu milí/příjemní.

Jaké místo bys nám doporučil, kdybychom přijeli navštívit tvoji zemi?
• Juan (Panama): Karibské pláže.
• Vincent (Indonésie): Bali, Raja Ampat, Bunaken.
• Maria (Rusko): Záleží na vašem účelu. Ale doporučuji navštívit Moskvu a 

Saint-Petersburg. A pro ty, kteří mají rádi přírodu, doporučuji navštívit Curo-
nian Spit, Karelia, jezero Karduvar a poloostrov Kamčatka.

Jaká místa jsi navštívil v české republice? a jaká místa se ti líbila nejvíce?
• Juan (Panama): Doposud Praha.
• Vincent (Indonesie): Praha, Brno, Hustopeče, Lednice, Mikulov. Nejvíc se 

mi líbí Praha.
• Lufry (Sri Lanka): Lednice a výhled z Hustopečské radnice.
• Maria (Rusko): Navštívila jsem Prahu, Ostravu, Brno, Mikulov, Lednice  

a Hustopeče. Každá mají svou krásu, takže si nemůžu vybrat.

Proč ses rozhodl přijet do České republiky?
• Juan (Panama): Lokace, kultura, vřelí lidé. 
• Vincent (Indonésie): Byl jsem tu už před tím a líbí se mi lidi, kultura a pros-

tředí, tak jsem se rozhodl vrátit. 
• Lufry (Sri Lanka): Srdce Evropy.
• Maria (Rusko): Důvodem, proč jsem se rozhodla navštívit Českou republiku, 

je, že jsem tu byla mnohokrát a opravdu se mi to líbilo. Ale převážně to byla 
velká turistická města, která neodráží každodenní život. Chtěla bych vidět  
druhou stránku života a poznat lidi a kulturu.

Jaké jsou tvé životní cíle?
• Juan (Panama): Navštívit všechny země světa.
• Vincent (Indonésie): Být nejlepší verzí sebe sama. 
• Lufry (Sri Lanka): Učit ostatní a učit se.
• Maria (Rusko): Myslím, že hlavním cílem života je najít sám sebe. Nebo aspoň 

se o to snažit.

Kateřina Klímová (5.C) a Karolína Černá (5.C)
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SCHLADMING
Začátkem února jsme vyrazili asi s dvacítkou dalších gympláků, paní učitelkou 
Pavlíčkovou a paní učitelkou Cahovou na pár dní na pořádný sjezdovky k našim rak-
ouským sousedům. Po asi pěti až šestihodinové jízdě autobusem jsme si vychutnáva-
li pohodlí chaty uprostřed Alp s velmi příjemnou paní domácí, pořádně chlupatou 
kočkou a uspokojující wifi. Ráno jsme popadali dech z výhledu za oknem. To nejlepší 
jsme ale okukovali až na sjezdovce. Jenom já, moje milovaný prkno, kamarádi a Alpy. 
Nádherných pár dní. Poprvé jsem jela kabinkovou lanovkou, obědvala uprostřed 
sjezdovky na hřejivým slunci mrtě skvělou česnečku, skamarádila se s rakouským 
instruktorem, kterej nám s holkama dával užitečný rady do života a fotila všechno co 
se mi připletlo do cesty. Prostě a jednoduše jsme si to všichni hodně moc užili. Bylo 
to prostě velký dobrý a malý špatný. Jedu znova, jeďte se mnou, pojedeme spolu.

Alžběta Urbánková (6.C)

V neděli 13.1. vyjelo pět kvintánů společně s terciány, učitelským doprovodem, 
rodinou paní Pavlíčkové, manželkou a psem pana Šedého od gymnázia směrem k 
Pradědu. 

Již v autobuse nastaly první hádky kvůli pokojům. Vše se nakonec nějak domluvilo, 
takže při vyprošťování zapadlého autobusu už každý věděl, s kým bude bydlet.

Odpoledne začalo prudce sněžit. I přesto jsme vyrazili na tradiční procházku. Na 
čaj. Ten ale nebylo možné zakoupit ani v jedné z restaurací, ve kterých jsme se 
chtěli ukrýt. Večer jsme řešili záhadu ztracené knihy, která dodnes zůstává hla-
volamem i pro ty nejchytřejší z nás. Chytali jsem také nějakého hlodavce, který 
napadal jeden z dívčích pokojů. Ten byl úspěšně zabit přeskáčem.

Týden celkem rychle ubíhal. Počasí nám sice nepřálo, ale i tak jsme každý den 
normálně lyžovali. Sice to bylo většinou na modré sjezdovce, ale těm, co neumě-
li lyžovat, to stačilo. Každý večer jsme si také pouštěli zajímavá videa o správné 
technice lyžování. Už druhý den byla úspěšně rozbita klika u našeho pokoje a jako 
bonus terciáni předvedli své umělecké schopnosti vytvořením abstraktní kresby 
na zdi pomocí dětského šampusu.

Vzato kolem a kolem, lyžák se povedl. Skvělá parta lidí, hlad jsme také neměli. 
Nezbývá mi nic jiného, než ho všem doporučit a poděkovat našim učitelům za 
jejich trpělivost.

Jan Novák (5.C)

PRADĚD
(berte s rezervou)
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