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Vážení čtenáři, 

končí školní rok 2013/14 a vychází 2. číslo Magazínu pro studenty. Děkuji aktivitě 

studentů za nápad vydávat časopis, ale hlavně za jeho realizaci. 

V letošním roce naši maturanti dosáhli velmi pěkných výsledků (viz str. 11), a tak 

jim přeji za nás všechny správnou volbu další školy a její úspěšné absolvování.  

Mnozí studenti naši školu reprezentovali v mnoha vědomostních i sportovních 

soutěžích a dosáhli velice pěkných výsledků (viz str. 12 a minulé číslo) na úrovni 

okresní, krajské i celostátní. Ke všem výsledkům gratuluji a děkuji za reprezentaci 

školy. 

Navázali jsme spolupráci s ČVUT přednáškami Ing. P. Ondráčka, CSc. „ NON STOP 

PLAVBA“ a doc. Ing. M. Rykla, PhD. „Tvrz Popovice – aneb co řekne starý dům.“ 

Ukončujeme projekt EU – peníze SŠ. Připojili jsme se k partnerství Obchodní 

akademie Vlašim s německou školou v Albstadtu a zúčastnili jsme se obou 

výměnných pobytů studentů – na podzim v SRN a v dubnu jsme uvítali německé 

studenty u nás. Všichni studenti i učitelé byli proškoleni paní Houdkovou v první 

pomoci a děvčata absolvovala kurz sebeobrany pod vedením ppor. J. Maluška. 

Nyní se tento školní rok ukončuje, učitelé uzavírají klasifikaci studentů a ti se snaží 

napravit, co se jim během školního roku nepovedlo. Uskuteční se školní výlety a 

sportovní kurz 3. ročníků.  

Přeji všem klidné a spokojené prožití léta, načerpání sil pro další školní rok. 

 

 

RNDr. Věra Chroustová 

ředitelka gymnázia  
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Zájezd do Anglie 

9. března 2014 v 18:45 jsme měli 

sraz před budovou gymnázia. 

Atmosféra natěšených studentů všech 

věkových kategorií, když přijel 

autobus, byla hustší a hustší.  Z obou 

stran autobusu se tlačil dav, aby mohl 

předat svá zavazadla a obsadit nejlepší 

místa.  Autobus krátce po 19. hodině 

opustil Vlašim a rázem se z chaotické 

atmosféry stala natěšená.  

Poslední zastávka v Čechách byla 

na Rozvadově, kde samozřejmě třetina 

zájezdu navštívila McDonald‘s. Cestou 

přes Německo, Belgii a Francii byly 

další přestávky každé tři hodiny. 

Druhý den jsme dorazili do Calais, 

odkud jsme vyrazili trajektem do 

Doveru. Nevím, jestli jsem byl sám, 

kdo se na palubě absolutně nevyznal, 

stále jsem chodil dokola. Divil jsem se, 

že jsem se dostal zpět do autobusu. 

Řidič vyjel na silnici konečně na levou 

stranu. I když jsem neřídil, ten pocit 

byl prostě divný.  

První zastávkou na našem 

poznávacím zájezdu bylo město 

Canterbury se stejnojmennou 

katedrálou. Cestou k onomu místu 

jsme si všímali britské kultury, která 

na nás dýchala ze všech stran.  Další 

památka byl hrad Leeds s krásnými 

zahradami. Odtamtud jsme jeli na tzv. 

Meeting point, kde si nás měly rozdělit 

rodiny. Ta nervozita byla nesnesitelná, 

ale nervoval jsem se zbytečně, bydlel 

jsem u skvělé rodiny, u Indů. 

Třetí den jsme zahájili první 

polovinu prohlídky Londýna – City of 

Westminster, Westminster Abbey, 

Stadion of Chelsea a hlavně London 

Eye. Záživný byl stadion, kde jsme 

viděli šatny jak hostů, tak domácích. 

Prošli jsme celý stadion s průvodcem, 

kterému bylo skvěle rozumět. Součástí 

nejzáživnější návštěvy dne, 

Londýnského oka, bylo 4D kino, které 

zní lákavě, ale zážitek tak dobrý 

vzhledem k očekávání není.  Samotná 

atrakce je úžasná, na ni jsme se 

dostali bez jakýkoli front. Samotný 

výhled z kabiny je nezapomenutelný. 

Čtvrtý den jsme navštívili Windsor 

palace, který je druhým největším 

obývaným hradem, hned po Pražském 

hradě.  Zde jsme poprvé mohli využít 

audio průvodce, těm už tak dobře 

rozumět nebylo.  Další hrad byl 

Hampton Court, který je celý cihlový a 

originální. Bohužel i přesto se mi 

všechny hrady a zámky zdály stejné.  

Pátý den jsme navštívili 

univerzitní městečko Oxford. 

Procházet tímto městem bylo něco 

úžasného. Ulice lemovaná rozkvetlými 

rozkvetlými magnoliemi o dva týdny 

dříve než v Čechách byla nevšední. 

Všechny hnědé a staré budovy, které 

za nimi stály, vytvářely romantický 

pohled na město. Všude projížděli 

studenti na kole a tvářili se 

bezstarostně. Milovníci Harryho 

Pottera byli nadšení, když zjistili, že se 

podívají do jídelny, kde se právě tento 

kultovní film natáčel.  Ostatní se těšili 

na nákupy, dokonce i já, protože má 

hostitelka Mrs. Rangipulay řekla: 

„Oxford street is very busy.“ 

Šestý den jsme navštívili zbytek 

Londýna, který zahrnuje St. Paul’s 

Cathedral. Součástí katedrály je 

kupole, na kterou jsme mohli vylézt až 

nahoru. Opět jsme viděli panorama, 

ale tentokrát z jiného pohledu. 

Procházeli jsme finanční částí 

Londýna až k Toweru, kde jsme viděli 

mimo jiné i korunovační klenoty.  

Odtamtud jsme jeli trajektem po 

Temži, pod Tower Bridge, až ke 
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Greenwich. Kousek odtamtud nás 

vyzvedl autobus a vyrazili jsme 

směrem do Vlašimi. Tentokrát jsme 

jeli tunelem. Autobus musel vjet do 

vlaku, tím pádem jsme z jízdy nic moc 

neměli. Cestou domů jsme sledovali 

filmy na televizi. U toho jsem usnul a 

noční jízdu si už moc nepamatuji. 

Sedmý den, těsně před polednem, 

jsme se konečně celí unavení vrátili do 

Vlašimi, bohužel v dešti. 

 

Celý týden nám nepršelo, bylo 

teplo a krásně, proto jsme byli 

překvapeni horším počasím v naší 

domovině. Atmosféra v Anglii byla 

neuvěřitelná, úplně jiný svět. Nejhezčí 

bylo vidět studenty všechny stejně 

oblečené ve školních uniformách, jak 

jdou do školy. Nejhorší naopak byla 

ranní dopravní zácpa. Každopádně je 

Anglie ta nejlepší země, ve které jsem 

byl.  

Jakub Mečíř, 1. A
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Geologická exkurze 

Pondělí, hvězdné datum 6552896610 (Ne, datum si doopravdy nepamatujeme). 

Mise vyhlášená profesory R. Jánošíkem a E. Hronovou zněla jasně - cílem bylo 

dobýt Malý Blaník a prozkoumat geologické krásy našeho okolí. Místo setkání a 

odjezdu zároveň představovalo  naše gymnázium. Odtud jsme se autobusem 

dopravili ke Geologické expozici Podblanicka. 

Zde dostala část zúčastněných za úkol vyfotit veškeré vzorky hornin a nerostů 

vyskytujících se v regionu. Při této činnosti se projevily fotografické schopnosti a 

fotogenie našich spolužáků. 

Po úspěšném absolvování prohlídky jsme se přesunuli do zlatého dolu Roudný, 

kde jsme vytvořili skupinové foto, a následně jsme se vydali po naučné stezce. Ta 

nás provedla patnácti stanovišti popisujícími těžbu zlata, faunu a flóru. Zlatou 

kostku se nám odnést nepodařilo, tak jsme si to alespoň vykompenzovali plnými 

batohy tyglíků (soutěžní otázka - Pokud víte, o co jde, vaše odpovědi zasílejte do 

konce roku do učebny A134, odpovědi budou slosovány a vítěz bude náležitě oceněn). 

Jakmile jsme si vyklepali větve a kamínky z bot, následoval závěrečný přesun 

na úpatí Malého Blaníku. Namáhavý výstup jsme zvládli v rekordním čase, a tak se 

menší skupinka vydala na vrcholu na hon za geocashingem. Zbytek mezitím  

prozkoumal informační tabule a zaplnil poslední volná místa na kartě ve foťáku. 

Poté jsme se pozvolnější cestou vydali zpátky k autobusu, kde nás přivítal náš 

milý řidič, jenž nás nakonec s obrovskou úlevou vysadil opět před gymnáziem. Na 

výuku jsme se již vracet nemuseli, takže se všichni vydali rovnou domů na 

vytoužený oběd. 

Ačkoliv jsme byli zpočátku skeptičtí, exkurze se více než povedla a kromě jehličí 

ve vlasech jsme si odnesli i spoustu nových informací. 

 

Švandová Karolína, Lejčková Veronika 1. A 
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Exkurze do humpoleckého pivovaru a 

na Zelenou horu 

Dne 9. dubna 2014 měly všechny 

třetí ročníky možnost nahlédnout „pod 

pokličku“ jednoho z nejvýznamnějších 

pivovarů České republiky.  

Před osmou hodinou ranní jsme se 

shromáždili před budovou gymnázia a 

naše středeční exkurze mohla začít. Po 

hodinové cestě autobusem jsme se 

ocitli ve městě Humpolec, kde byl 

naším cílem rodinný pivovar Bernard. 

Po výstupu z autobusu, ze kterého 

jsme byli omámeni řízkovou vůní od 

našich maminek, nás do nosu praštil 

neuvěřitelný zápach, který se nesl 

celým městem, a studené dubnové 

počasí, které někteří z nás podcenili. 

Právě tento zápach nás dovedl 

k budově pivovaru. Dýchla na nás 

atmosféra 16. století, kdy éra vaření 

piva v pivovaru začala, a my jsme se 

mohli vydat na hodinovou prohlídku. 

Abychom se pak všichni navzájem 

našli, vyfasovali jsme hned při vstupu 

fosforeskující vesty. Ujal se nás 

sympatický starší pán, který nám 

pustil krátký film o historii a 

současnosti pivovaru. Podělil se 

s námi o zajímavé zkušenosti, historky 

a my jsme se z teplé místnosti 

přesunuli přímo do výrobny. Nejvíce 

nás určitě zaujala varna s obrovskými 

měděnými varnými nádobami, do 

kterých jsme měli možnost i po očku 

nakouknout. Na konci prohlídky nás 

čekalo příjemné překvapení v podobě 

nealkoholického piva, půllitru a 

reklamní tužky. Zbytek „pohybu“ 

po Humpolci jsme strávili v nedaleké 

restauraci, kde se většina z nás 

zahřála horkou čokoládou, kávou 

nebo domácími palačinkami.  

Teď jsme se mohli těšit už jen na 

návštěvu kostela na Zelené hoře 

u Žďáru nad Sázavou. Po úspěšném 

zdolání kopce se před námi naskytl 

pohled na barokní kostel, který je 

zasvěcen sv. Janu Nepomuckému a 

právě s touto skutečností je celý kostel 

spojen. Všude můžeme vidět pětici 

hvězd, jenž se podle legendy objevily 

nad tělem světce. Kromě hvězd 

upozorňují na umučeného Jana i 

barokní a gotické prvky. Ty poukazují 

na dobu, v níž jeden z českých 

zemských patronů žil.  

Po třetí hodině odpolední jsme se 

všichni a zdraví vrátili do Vlašimi.  

Prokšíková Eliška, 3.A 
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Tři dny na jaderné elektrárně Temelín 

     Ve dnech 14. - 16. května 2014 jsem se zúčastnil třídenní stáže na jaderné 

elektrárně Temelín. Tento program je určen pro studenty partnerských škol, v mém 

případě bylo nutné doložit zájem o přírodní vědy výsledky v soutěžích. Zájemci měli 

možnost ubytování v Týně nad Vltavou. Stravování nám zajistila závodní jídelna 

Temelín (výběr z pěti jídel, ovoce, zelenina, svačiny, pití). 

     Během prvního dne jsme absolvovali šest přednášek o chodu elektrárny, jaderné 

bezpečnosti, teorii jaderných reaktorů… 

     Druhý den, po shlédnutí 3D filmu o vzniku jaderné fyziky a ukázce mlžné 

komory (zařízení, které zviditelňuje α a β částice při radioaktivních rozpadech), jsme 

se vydali na prohlídku elektrárny. Před vstupem i výstupem jsme procházeli řadou 

kontrol, jako jsou detektor kovů, alkoholtester, měření radiace. V tentýž den jsme 

ještě absolvovali přednášky, besedy a prohlídky havarijního řídícího střediska a 

výcvikového střediska pro řízení elektrárny. 

     Poslední den nás čekal závěrečný test, ve kterém jsem se s plným počtem bodů 

umístil na 1. místě. Po předání hodnotných cen jsme se setkali s Ing. Danou 

Drábovou Ph.D., předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. 

     Pár zajímavostí: Každá z 15 500 000 keramických peletek z UO2 (oxid uraničitý) 

o rozměrech 1,2 x 0,8cm obsažených v reaktoru nahradí 1640kg hnědého uhlí 

v tepelných elektrárnách. Temelín se podílí 20% na zásobování ČR elektřinou. 

Běžná dávka radiace z přírody je 2mS (miliSieverty), elektrárny přispívají pouhými 

20μS, zatímco rentgenové vyšetření na nás působí řádově desítkami mS a oběti 

havárie v Černobylu byly vystaveny dávce 15S.  

     Protože se o tuto tematiku zajímám a chtěl bych pokračovat ve studiu fyziky, 

byla pro mě stáž přínosná. Dozvěděl jsem se mnoho nového, poznal zajímavé lidi a 

získal cenné zkušenosti. 

Petr Král, 7.C 
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Víte, co je to „cashback“? 

Trojice studentů vlašimského gymnázia - Tomáš Starý, Patrik Pýcha a 

Šárka Kletečková - si 30. května připsala veliký úspěch, když v celostátním 

kole doprovodné hry soutěže Eurorebus, Dnešní svět v pohybu s Českou 

spořitelnou, obsadila první místo. Všichni tři soutěžili jako tým v kategorii 

středoškolských tříd. Akci hostila Praha, přesněji řečeno palác Rytířská, kde 

sídlí velká pobočka České spořitelny. 

Všemu předcházela na prvním místě iniciativa Tomáše Starého, který se na 

internetu do 19. ročníku zeměpisné soutěže zaregistroval a neopomněl zmínit ani 

svou třídu, 6. K. Tomáš má hlavu nabitou vědomostmi ze všemožných oborů lidské 

činnosti, avšak na druhou stranu není příliš sdílný. Přestože se v první fázi zapojil, 

dá se říci, pouze on, byl natolik schopný, že do krajského kola dotlačil nejen sebe, 

nýbrž i celou svoji třídu, ačkoli v ní o existenci Eurorebusu téměř nikdo neměl ani 

potuchy. 

Na poslední chvíli bylo slepeno výše zmíněné družstvo. V krajském kole jsme 

těsně neuspěli a zůstali o dvě místa za branami postupu, nicméně jsme se z něho 

mohli radovat v doprovodné hře. Tomáš Starý, který měl právo soutěžit i v kategorii 

jednotlivců, vybojoval stříbrnou příčku a zúčastní se sám za sebe i velkého 

celorepublikového finále. 

Nyní už se dostávám k onomu 30. květnu. Náš úkol na místě spočíval ve 

vyplnění testu, na nějž byl stanoven limit 25 minut. Otázky se týkaly mimo jiné 

například regionální geografie, Evropské unie a finančnictví, což souviselo i 

s generálním partnerem soutěže, Českou spořitelnou. Klíčem k úspěchu určitě 

nebyly jen znalosti, ale i schopnost logicky usuzovat a myslet v souvislostech. Před 

vyhlášením výsledků (jak pořadatelé říkají - „malého finále“) se všichni účastníci 

vydali na krátkou poznávací procházku Prahou. Nakonec jsme se dozvěděli 

báječnou zprávu. Bouřlivou radost jsme navenek nedali tolik najevo, ač uvnitř nás 

nepochybně vířila, kdo se však potácel v jakémsi euforickém deliriu, byla 

nepochybně paní profesorka Hronová, jíž tímto děkuji za doprovod i příjemnou 

společnost. 

Krátký den v Praze jsme si užili, všechno se podařilo, ba dokonce jsme 

nezaznamenali žádný významný problém. Jen moje bílé kalhoty nezvládly 

konfrontaci s čokoládovou koblihou, která pro ně byla nerovným protivníkem. 

Úspěchu si určitě velmi ceníme a může si ho cenit i naše škola. Řekl bych ale, 

že vlašimské gymnázium je vzdělávací institucí, jež by mohla zaznamenávat 

podobné úspěchy v různých soutěžích určitě častěji, a hlavně mohlo a mělo by o ní 

být mnohem více slyšet nejen ve Vlašimi, ale i v celém regionu. Vyvstává otázka: Má 

tady někdo nějakou vizi, která by se dala uskutečnit, posunula školu dopředu a 

zvýšila nebo alespoň udržela její úroveň? 

Podrobné informace o soutěži Eurorebus naleznete na adrese www.eurorebus.cz 

Patrik Pýcha, 6. K 
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Zleva: Patrik Pýcha, Šárka Kletečková, Tomáš Starý 
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Maturity u nás na škole 

V letošním školním roce 2013/2014 na Gymnázium ve Vlašimi úspěšně 

odmaturovalo 69 studentů. 

4.A 

Z celkového počtu 22 žáků mělo sedm studentů vyznamenání.  

S průměrem 1,00 odmaturovali tři studenti: Jankovská Vendula, Jelínek Lukáš a 

Křemen Jan. 

Celkový průměr třídy byl 2,05. 

4.B 

Z celkového počtu 22 žáků mělo pět studentů vyznamenání. 

Celkový průměr třídy byl 2,26. 

8.C 

Z celkového počtu 25 žáků mělo šestnáct studentů vyznamenání. 

S průměrem 1,00 odmaturovalo sedm studentů: Fanta Tomáš, Klenotová Eva, 

Leová Thi Anna, Lupačová Eliška, Slavata Martin, Škopková Věra a Zadáková 

Kateřina. 

Celkový průměr třídy byl 1,49. 

Škopková Věra a Zadáková Kateřina měly po celou dobu studia na gymnáziu 

samé jedničky.  
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Olympiády 

Matematická olympiáda 

Vorlová Alžběta, 1.C  okresní kolo    3. místo 

Škopek Pavel, 5.K   krajské kolo   6. místo 

Voldán Václav, 5.K   krajské kolo   8. – 10. místo 

Matematický klokan 

Škopek Pavel, 5.K   okresní kolo   1. místo 

Křemen Jan, 4.A   okresní kolo   2. místo 

Zajíc Pavel, 8.C   okresní kolo   3. místo 

Křemen Jan, 4.A   krajské kolo   5. místo 

Fyzikální olympiáda 

Bžochová Veronika, 3.C  okresní kolo   2. místo 

Gregor Alexandr, 3.C  okresní kolo   3. místo 

Vilímovská Karolína, 4.C  okresní kolo   5. místo 

Biologická olympiáda 

Vorlová Alžběta, 1.C  okresní kolo   5. místo 

Chemická olympiáda 

Smutný Vít, 4.C   okresní kolo    2. místo 

Dub Martin, 4.C   okresní kolo    6. místo 

Vávrová Jitka, 2.A   krajské kolo   21. místo 

Olympiáda v českém jazyce 

Follerová Kateřina, 4.C  krajské kolo   25. místo 

Topinková Kristýna, 1.A  krajské kolo   26. místo 

Mladý Demosthenes – řečnická soutěž 

Lupač Adam, 2.C   celostátní kolo  2. místo 
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Dětská scéna – recitace 

Houdek Adam, 3.C   krajské kolo   čestné uznání 

Eurorebus 

Starý Tomáš, 6.K   krajské kolo   2. místo 

(jednotlivci) 

 

Starý, Kletečková, Pýcha   krajské kolo   7. místo 

(družstva) 

 

Starý, Kletečková, Pýcha  celostátní kolo  1. místo 

(družstva)    doprovodné soutěže 

 

Eurokviz – Středoškoláci a Evropa 2014 

Družstvo 2. A   krajská soutěž  2. – 8. místo 

Evropa ve škole – literární část 

Švandová Karolína, 1.A  krajské kolo   3. místo              

     celostátní kolo  čestné uznání 

 práce: „Na první pohled ráj“ 

Němčinář roku 

Vinšová Markéta, 4.B      16. místo z 1300 

Novotný Marek, 4.B      30. místo z 1300 

Gymnázium Vlašim       16. místo z 99 škol 

Soutěž Mladý zahrádkář 

Rybaříková Veronika, 1.C      2. místo 

Havlová Kateřina, 1.C      3. místo 

SOČ – Středoškolská odborná činnost (obor historie) 

Zadáková Kateřina, 8.C  krajské kolo   3. místo  

práce:“Židé v Trhovém Štěpánově“ 

Boštička Ondřej, 4.B  krajské kolo   4. místo 

práce: „Dům sourozenců Roškotových – Spolkový dům“ 
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Naše plány na prázdniny 

Prázdniny se kvapem blíží, a tak jsme se zeptali našich spolužáků na několik málo 

otázek. 

Otázky pro primu: 

1) Nejprve jedna triviální otázka: Těšíte se na 

prázdniny?  

 Ano, moc. (V. R.) 

 Jasně že ano. (K. H.) 

 Jo, kéž by nikdy neskončily. (M. H.) 

 Ano, celý rok . (J. V.) 

 Samozřejmě. (A. V.) 

 

2) Jaké by dle vašich představ měly být ideální prázdniny? 

 Tábor a tábor – normálně se překrývají a taky babičky a rodiče, hlavně 

kamarádi.  

(K. H.) 

 Kámoši, rodina, zájmy, soustředění… (M. H.) 

 Ty plný zábavy. (V. V.) 

 Soustředění, dovolená, výlety… (J. V.) 

 Hlavně slunečné. Jestli si dobře pamatuji, minulý rok moc slunečný 

nebyly, jen někdy. Jinak? Asi, no spíš, určitě by měly být bez stresu, 

pohodové a užité. (N. J.) 

 

3) Navštívíte během prázdnin nějaké zajímavé místo v České republice 

nebo v zahraničí?  

 Valašsko s rodinou.  A před prázdninami letím s babičkou na Kos.  

(K. H.) 

 Maďarsko. (V. R.) 

 O prázdninách ne, ale v červnu jedu do Řecka. (V. V.) 

 Chorvatsko, Adršpach,… (J. V.) 

 Zahraničí ne, ale skoro celé prázdniny na Moravě. (A. V.) 

 No v zahraničí ne. Však víte… peníze mizí, všechno se draží a někdo na 

to už zkrátka nemá. Určitě se ale pojedeme po Česku. Myslím si, že i 

naše země má mnoho zajímavých míst, i když nemá moře. (N. J.) 

 

4) Účastníte se během prázdnin letních táborů? Proč ano/ne? 

 Účastním se tábora ČASTOBOŘ, protože mě už poprvé zaujal. (V. R.) 

 Jedu na tábor kousek od mého domu, ale nevadí mi to. Na tábor jedu, 

protože se odreaguju. (K. H.) 

Ano, protože můžu. (M. H.) 

 Ne, protože nechci. (V. V.) 

 Účastním, rád… A proč? Protože je tam zábava . (J. V.) 

 Ne. Už mě to tam nebaví. (A. V.) 
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 Ano. Teď zrovna jedu na úplně nový. A proč? Myslí si, že tím pěkně 

zaberu týden/dva a je to lepší, než se válet u televize. (N. J.) 

 

5) Jaká je vaše nejoblíbenější činnost během prázdnin? 

 Nejvíc asi tábor. (V. R.) 

 Plavání a tábory, kamarádi. (K. H.) 

 Dovolená, kámoši, tábory, soustředka. (M. H.) 

 Být vzhůru s kámošema. (V. V.) 

 Potápění v moři, skoky do vody, spánek… (J. V.) 

 Koupání . (A. V.) 

 Nejraději mám asi vodní bitvy, vycházky s kamarády ale i rodinné 

dovolené. (N. J.) 

Otázky pro druhé ročníky: 

1) Značné množství našich vrstevníků si hledá na prázdniny brigády. Jak 

k této věci přistupujete vy? Trávíte léto spíše v duchu odpočinku anebo 

prací? 

 Léto trávím prací, už dva roky mám stálou brigádu. Ta zabírá většinu 

mého volného času. (H. H.) 

 Našel jsem si brigádu v supermarketu Billa. Červenec strávím 

odpočinkem a celý srpen pak budu pracovat. (D. W.) 

 Brigádu jsem si naplánovala na červenec, půjdu nejspíš do Sellier a 

Bellot. V srpnu bych chtěla mít volno. (A. S.) 

 

2) Máte v plánu během prázdnin si vyjet s rodiči nebo kamarády na nějaký 

zajímavý výlet či dovolenou? 

 S rodiči nikam nepojedu, s kamarády mám naplánováno hodně akcí. 

Od kánoí až po dovolenou v Chorvatsku. (H. H.) 

 O prázdninách pojedu s rodiči na přehradu Seč. Budeme podnikat 

spoustu výletů a poznávat krásy naší země. (B. T.) 

 V červenci se s rodiči chystáme navštívit chatu na Slapech. Na konci 

července pojedu do Rakouska a se svým strýcem navštívím Německo. 

(D. W.) 

 Během prázdnin si chci s kamarády vyjet na rafty, pojedeme asi 

Sázavu. Chtěla bych jet i někam na chatu, ale zatím nevím. (A. S.) 

 

3) Najdete si během prázdnin čas na knihy? Patří četba k vašim oblíbeným 

prázdninovým činnostem? 

 Čtu nejen o prázdninách, ale i v létě je na to zkrátka více času. Vezmu 

si knihu k vodě a relaxuji. (B. T.) 

 K Vánocům jsem dostala tři díly Eragona a o prázdninách bych chtěla 

přečíst celou sérii. Už se na to těším. (K. S.) 

 V létě si na knihu čas nenajdu, neboť mám oba měsíce dost nabité. 

Spíše dávám přednost vizuálnímu kontaktu s příběhem. (D. W.) 

 Ještě nevím, jakou knihu budu o prázdninách číst. Baví mě hlavně 

psychologické romány a detektivky. (A. S.) 
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Povídka na jedno písmeno 
 

     Po promarněném pondělku přišel Pavel. Povídá: ,,Petře, půjč papír Pavle. 

Potřebuje přepsat poznámky, protože příští pátek píše písemku.“ Petr: „Pche! 

Prodám Pavle papír po pěti penězích!“ „Proč?“ povídá Petr. „Protože proto!“ „Plánuje 

poptávku po papouškovi, proto potřebuje peníze,“ pověděl Pavlovi Patrik, 

pospíchajíce pro pizzu. 

     Před pizzerií potkal Patrik ponocného Přemysla Pokorného popíjejícího pivo. 

„Pane Pokorný, příliš pijete, poněvadž padáte pod pneumatiky projíždějícího 

Porsche!“ Pan Pokorný pokuřuje Petry, potom prudce pokašlává. „Prosím, podarujte 

pocestného poskrovnou  potravou.“ Pavel pyšně pozvedl pršák, přepochodoval po 

pěšině pryč. Promrzlý pan Pokorný párkrát povzdechl, položil páteř, po půlminutě 

poklidně pochrupoval. Pan Pokorný po požáru pozbyl pětipokojový příbytek, proto 

postává před pizzerií, pije, potřebujíc poslední pomazání. Po podzimních 

prázdninách pan Pokorný podlehl psychóze. Psychiatři podcenili prekérnost 

psychické pomoci. „Prosím, přijměte pro pana Pokorného přání posledního pokoje!“ 

pošeptal Patrik paní Pokorné. Paní Pokorná propukla přerývanému pláči.  

  

Oktáva (seminář z českého jazyka) 
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Nespoutaná 

(povídka) 

     
     Je to prosté. 
     Prosté jako sama podstata života, 
podstata bytí, jednoduché jako zavřít 
oči, když se ukládáme ke spánku.  
Stačí jediný nádech, jediná myšlenka 
a mé tělo se okamžitě dává do pohybu. 
Cítím, jak nabírám tempo, tep se 
zrychluje, vzrušení koluje mými 
žilami. Krátké černé vlasy vlají ve 
vzduchu, mé ruce se míhají 

v pravidelném rytmu podél boků. 
Pravá noha míjí levou, levá pravou, 
monotónně, beze změny a s naprostou 
jistotou. 
     Otevírám oči, jakmile cítím, že se 
blíží okraj. Stačí jeden špatný krok a 
nemilosrdná hloubka pohltí nejen můj 
život, ale i mé sny. Udělám několik 
překroků, zrychlím a s naprostou 
přesností se odrazím od úplného 
okraje hrany. 
     Jakmile opouštím pevný beton pod 
nohama, vím, že odraz byl správný. 
Pokud mne nezradí svaly, doskok 
bych měla zvládnout. Avšak odmítám 
se zaobírat dohady, pouze si užívám 
pocit čistého adrenalinu a nevnímám 
volný prostor pod sebou. Čas jako by 
se zpomalil, nic jiného neexistuje. 
Žádná zkouška, žádná organizace. Jen 
já a můj bláznivý závod s větrem. 
Cítím každou buňku ve svém těle, 
každičký nerv. Letím oblohou a nikdo 
mě nemůže zastavit. Připadám si 
volná, volná jako nikdy předtím a 
zároveň volná jako vždy, když 
posouvám hranice. 
     Jenže najednou tato dokonalá 
chvíle končí, přesně tak rychle, jak 
začala. Má chodidla přistávají na 
šikmé skleněné střeše hlavní budovy 
Pirandellovy společnosti a kolena se 
prohýbají pod silou nárazu. Přetočím 

se na levý bok, a jak postupně 
sklouzávám dolů, připravuji se na 
druhou část dráhy.  
     Zadržím dech, prudce semknu 
víčka a v následujícím okamžiku se již 
oddávám volnému pádu. Roztáhnu 
ruce a nohy ve snaze alespoň trochu 
zpomalit, ačkoliv vím, že je to marné. 
Okolo uší mi kvílí ohlušující vítr, 
zatímco jej protínám na můj vkus až 

přílišnou rychlostí. Míjím jedno patro 
za druhým, sekundy plynou. Pád mi 
začíná připadat příliš dlouhý a 
začínám si přát, aby co nejdříve 
skončil. 
     Mé žádosti je vyhověno rychleji, než 
jsem očekávala. Zničehonic tvrdě 
dopadnu do hustě spletené sítě. Náraz 
mi prudce vyrazí dech a po několik 
vteřin zoufale lapám po dechu. 
Naštěstí se mi podaří několikrát se 
rychle nadechnout a vzduch do plic 
vrátit. Pokouším se nejprve vylézt ze 
sítě sama, jenže to už se ke mně 
natahují cizí paže a pomáhají mi 
postavit se na vlastní nohy. 
     Skrz skupinu různorodých lidí, 
poplácávajících mne po zádech, se 
mým směrem prodírá vůdce celé 
organizace, Mercury. S úsměvem mě 
obejme kolem ramen. 
     "Neexistuje už jediný skok, který 
by pro tebe byl nezvladatelný. 
Vrcholky budov jsou od této chvíle i 
tvým světem. Vítej mezi námi, Faith." 
Celé mé tělo se roztřese. Chci 
poděkovat, nebo se alespoň pokusit 
svůj vděk vyjádřit. Konečně patřím 
k hnutí. Oplatím mu úsměv a zastrčím 
si pramen vlasů za ucho. 
     "Paráda. Dáme si to ještě jednou?" 
 

Karolína Švandová, 1. A 
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Náladovost znamená zmatenosti

(povídka) 
 
Zoey, Zoey, ty jsi opravdu strašně moc hloupá lidská bytost. Pomyslela jsem si 
naštvaně, když jsem se na Simona koukla a nedokázala potlačit úsměv. 
Zamilovaný, směšný úsměv. Úsměv, kterým on se na mě stejně nikdy neusměje. 
 
Jen jsme doufala, že na mně není poznat způsob, jakým jsem se na něj dívala. 
Upřímně jsem se dost snažila, aby to vidět nebylo. Jakože prostě vůbec. Bylo to 
hloupé, nesmyslné a já si díky tomu opravdu připadala strašně hloupá.  
 
Ale nebudu vám lhát, vydržela bych se na něj dívat hodiny. Byl jako můj ukradený 
kousek ráje, přehnaně řečeno, můj západ Slunce, na který mě nikdy neomrzelo se 
dívat.  
 
Jako jeho kamarádka jsem si plně uvědomovala, že o něm vím věci, které bych jako 
kamarádka snad ani vědět neměla! Způsob, jakým chodil, jsem měla tak 
„nastudovaný“, že jsem byla schopná ho poznat už i z dvacetimetrové dálky. Věděla 
jsem, jak se usmívá, mluví, kouká na lidi, které by nejradši neznal. Jak si sluneční 
světlo, nálada a počasí pohrávaly s barvou jeho očí. Kdy je měl modrozelené, modré 
či tyrkysové. Malé zelené tečky kolem zorniček, které mi připomínaly malé tančící 
jiskřičky. 
 
Musela jsem sama sobě, ač nerada, přiznat, že jsem strašný blázen do svého 
kamaráda, pro kterého jsem prostě byla jen „ta kámoška, co ji mám rád“. Jaká to 
škoda… 
 
„Zo,“ řekl jakoby nic.  
 
V duchu jsem si vrazila facku, omluvně se koukala na své podvědomí, které si 
nespokojeně hovělo v měkkých polštářích, a zamumlala: „Co je?“ 
 
Usmál se: „Nemluvíš.“ Měl dobrou náladu, takže oči byly světle modré, pobavené a 
zračila se v nich spokojenost. Pohled typu: Mám tě rád, Zoey. A já mu svým 
pohledem říkala to samé a tiše doufala, že v něm není to moje velký ALE. 
 
Opravdu velice směšné… 
 
Pokrčila jsem rameny: „Jako kdyby na tom záleželo,“ řekla jsem arogantně a 
žďuchla jsem ho loktem do boku. Ublíženě – naštvaně se na mě podíval: „Nech mě 
bejt!“  
 

Protočila jsem oči a přešla to pohledem „nebuď-takovej- cíťa“. 
 
Odfrkl si a najednou se něco změnilo. Prostě bim, bum, bác. Zamračila jsem se a 
tázavě se na něj podívala. Každopádně zvážněl, oči mu ztmavly do tmavě modré a 
moje ramena poklesla. 
 
Osobně si nemyslím, že je nějaká pravda na tvrzení: „Láska je slepá.“ Nebo snad 
„Zamilovaní lidé nevidí chyby.“ Protože já je viděla. Viděla jsem je, uvědomovala 
jsem si je a občas ho za to nesnášela. Ale sama sebe jsem nesnášela ještě víc za to, 
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s jakou elegantností jsem je přecházela. Mohly mi pomoci k tomu, abych ho prostě 
měla jen ráda. Simon byl náladový jako počasí. Nikdo, dokonce ani já, si nemohl být 
jistý, jestli bude příjemný jako vánek, který se vám snaží pomoci od 
všudypřítomného horka, nebo z něj bude sněhová vánice.  
 
Občas jsem měla chuť čapnout ho pod krkem. 
 
„Simone, co se děje? Jen jsem přece vtipkovala,“ zamumlala jsem tiše. Lhostejně se 
na mě podíval. Moje podvědomí se naštvaně ale hlavně starostlivě zvedlo z polštářů 
a začalo brázdit cestu po koberci. 
 
„Nech toho!“ Vyprskla jsem panovačně, sedla jsem si na lavičku a generálským 
gestem jsem mu naznačila, ať si sedne. 
 
„Tak povídej,“ vyzvala jsem ho, povzbudivě se na něj usmála a objala ho.  

 

 

 

Barbora Fialková, 1. A 
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V novověku 

(povídka) 

     

     Tma a pach zatuchliny. Bezmocně 

se snažím najít cokoliv, co vydává 

světlo, které je momentálně vše, co 

potřebuji. Levá ruka nahmatá zápalky 

a já začínám mít divný pocit u srdce. 

Když včas nenajdu i svíčku, bude 

pozdě. Nezbývá mi nic jiného, než 

prosit Boha o pomoc, když vtom si 

vzpomenu na moudrá slova, která 

jsem nedávno slyšela: ,,Nevzdávej to! 

Vždy máš naději a je jedno, jak je 

velká.“ Náhle jako by mě někdo 

postrčil na správné místo a já 

bezmyšlenkovitě škrtám zápalkami a 

doufám, že knot svíčky není navlhlý a 

dobře chytne. Oslní mě silné světlo. 

Nepoznávám místnost kolem sebe: 

Vlhké, silné, neomítnuté zdi pokryté 

plísní, díky nimž si připadám jako 

v nějaké hodně dávné době. Kolem mě 

není žádný nábytek, když pominu 

starý, rozviklaný stůl a malou židli. 

,,Kde to vlastně jsem?" zeptám se 

nahlas, jako bych čekala nějakou 

odpověď. Nevím, kde jsem, co se děje a 

ani to, proč mám na sobě šaty, které 

se nosily v novověku. ,,Novověk!" 

vykřiknu, když si spojuji informace 

z dějepisu. Co bylo v tom sešitě? honí 

se mi hlavou. Jistě novověk - 1492 

objevení Ameriky, manufaktury, 

robota, nevolnictví a v neposlední řadě 

reformace a revoluce. ,,Reformace. 

Čarodějnické procesy." šeptám, vezmu 

svíčku a utíkám neznámo kam. 

Modlím se, aby mě nikdo neviděl, 

protože jinak - a tím jsem si naprosto 

jistá - bych se odsud nedostala živá. 

     Běžím, co mi nohy stačí, oči mě 

pálí, jak se snažím zadržet slzy 

bezmoci, a moje ruka je popálená od 

kapajícího vosku svíčky. Slyším kroky, 

které těžce dopadají na zem. Není, 

kam se ukrýt. Ale co dělat? Nemůžu 

tu přece jen tak stát, když nevím, kde 

jsem a co mě čeká. Kroky jsou čím dál 

hlasitější. Už to vypadá, že ten, komu 

ty kroky patří, mě zahlédne, ale na 

poslední chvíli si všimnu skuliny ve 

staré zdi. Rychle se ukryji a udusím 

plamen svíčky, aby mě neprozradil. 

Strach mě donutí zavřít oči a 

nedýchat. Klap, klap, klap, kroky se 

vzdalují stále víc, až je nakonec 

neslyším. Ještě pár vteřin počkám 

v bezpečném úkrytu, abych si byla 

jistá, že ta osoba, která pro mě 

s největší pravděpodobností znamená 

nebezpečí, už odešla. 

      Před očima vidím tvář svojí 

maminky, která je sevřená strachem a 

bolestí, a já jsem si jistá, že jí hrozí 

obrovské nebezpečí. Nevím, jak jsem 

se na to místo dostala, ale najednou 

jsem byla na velké louce, kde stála 

hranice, na které se upalují 

čarodějnice. Vidím tvář té ženy tam 

nahoře, na hranici, a okamžitě 

poznávám svou maminku. Rozběhnu 

se k ní a křičím: ,,Maminko!" V té 

chvíli se mamince objeví v očích 

známá jiskra naděje. Doběhnu až k ní 

a naše ruce se na malý okamžik 

střetnou. S děsem se dívám na její 

palce rozdrcené palečnicemi. Nějaký 

muž mě ale odtáhne a pevně mě drží 

za pas. Bráním se, ale na jeho sílu 

nestačím. Slzy mi tečou po tvářích až 

ke rtům a já cítím jejich slanou chuť. 

,,Nechte ji, to není žádná čarodějnice, 

to je moje maminka!" Hlasivky mi 

nestačí a dusím se slzami. Moje 
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uplakané oči se střetnou s těmi, 

jejichž majitel může za to, že moje 

maminka za chvíli pocítí horkost 

plamenů. ,,Jindřich František Boblig 

z Edelstadtu!" vykřiknu a jako 

odpověď slyším jeho pronikavý smích. 

     ,,Vstávej, už je ráno." Otevřu oči a 

vidím svoji mámu. Chvíli situaci 

nechápu, ale pak zjistím, že jsem 

v posteli a v rukou svírám sešit 

z dějepisu, ze kterého jsem se učila na 

písemnou práci. Stránky byly 

přetočené na čarodějnických 

procesech a já jsem se musela zasmát. 

Oči jsem měla trochu zarudlé a 

opuchlé, což nasvědčovalo tomu, že 

jsem nejspíše plakala doopravdy. 

Každopádně jsem byla ráda, že jsem 

zpět v útulném domově, kde nikomu 

nejde o život, a hlavně jsem byla 

vděčná za to, že se mé mamince nic 

nestalo. 

 

Kristýna Topinková, 1. A
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Tygrovo prokletí 

(recenze) 

 

Název série: Tygří sága 

Nakladatel: COOBOO 

Autorka: Colleen Houcková 

 

Anotace: 

Vášeň. Sudba. Čest. Byli byste ochotni dát je na misky vah, abyste mohli změnit 

svůj osud?  

Sedmnáctiletou Kelsey Hayesovou by nejspíš ani ve snu nenapadlo, co ji čeká 

následující léto; že se bude pokoušet zlomit tři sta let starou indickou kletbu se 

záhadným bílým tygrem Renem. Na druhé straně zeměkoule. Ale přesně to se stane. 

Kelsey je vtažena do dobrodružství, kde na ni číhají temné síly, prastará magie a 

mystikou zahalené světy, v nichž není nic takové, jaké se na první pohled zdá. 

Nakonec musí riskovat vše, aby pochopila dávné proroctví a mohla tak kletbu zrušit 

navždy. 

Brigáda v cirkuse a okouzlení nevinnýma modrýma očima tygra. Kdo by byl čekal, že 

se z obyčejné brigády stane „menší“ výlet do Indie? Díky autorce poznáte místa, jako 

je Hampi nebo Mumbaj, a uchvátí vás indická kultura – pověsti, legendy a indičtí 

bohové. Colleenino pojetí děje je opravdu zajímavé a nové. Kelsey zdolává se svým 

bílým tygrem, který není tak docela tygr, ale prokletý indický princ Ren jedné z částí 

Indie, které se pak spojily dohromady, za nemalé pomoci pana Kadama různé 

překážky, které jim zabraňují v prolomení kletby. Pokusí se k sobě přetáhnout i 

Renova bratra Kišana, ale ten s celou záležitostí nechce mít nic společného a výpravu 

odmítá – k velké Renově úlevě. 

Ději se dá vytknout maximálně veliká rozsáhlá popisnost. Houcková je autorka, která 

ráda vylíčí všechno do nejmenších zbytečných detailů. Přesně chuťově popsané 

indické jídlo, do detailu vylíčená koupelna v letadle. Detailů je opravdu moc, líčení je 

zdlouhavé a nudné. 

Od začátku je jasné, že zamilovaným párem tu bude Kelsey s Renem. Je kouzelné 

sledovat, jak se okouzlující, galantní indický sexy princ zamilovává do obyčejné holky 

z Oregonu. Kelsey, která ztratila rodiče a vybudovala si kolem svého srdce velkou 

hráz, se této lásce poddává.  

„Opřel se o ruku, takže napůl seděl, a svou krásnou tvář měl těsně u mé. Prsty mi 

přejel k bradě a sotva znatelným pohybem mi pozvedl hlavu, až se moje oči setkaly 
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s jeho jasně modrýma. „Kelsey?“ „Ano?“ šeptla jsem. „Chtěl bych tě požádat 

o svolení, abych tě směl … políbit.“ (str. 189) 

Jenže pak se Kelsey rozhodne, že si už od nikoho citově ublížit nenechá, a začíná být 

odtažitá a pro čtenáře velice, velice nesympatická, protože její odtažitost zraňuje 

roztomilého Rena. Pokud vám ho při čtení nebude líto, jste necitové. Nedokážu si 

představit dívku, kterou by tento gentleman neokouzlil. 

„Políbil mě na čelo, zamrkal, otevřel oči a usmál se na mě. Připadalo mi to, jako bych 

se dívala na východ slunce, Už jako spící muž byl neuvěřitelně hezký, ale když se na 

mě tím svým zářivě bílým úsměvem podíval a otevřel kobaltově modré oči, tak mi to 

doslova vzalo dech. Kousla jsem se do rtu. V hlavě se mi rozezvučel alarm. (str. 303)“ 

Pokud jste fanouškem velké lásky, zvířat a Indiana Jonesa, není lepší kniha na čtení. 

Tahle vás totiž doslova pohltí. 

  

Úryvek básně: Tygr (William Blake), začátek knihy 

Tygře, tygře planoucí, 

lesem černým za noci, 

čí ruka smrtelná 

stvořila krásu tak děsivou? 

 
Kde oheň tvých očí plál? 

U nebe v či jícnu skal? 

Kdo na křídlech dal se v let 

a trouf‘ si pro něj doletět? 

Barbora Fialková, 1. A 
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Trochu netradiční recenze 

      

     Původně jsem myslela, že tahle recenze bude o knížce, kterou jsem nedávno 

četla, nebo o nějakém filmu, ale nakonec jsem se rozhodla pro trochu netradiční 

zrecenzování události posledních dnů, které věnovala pozornost snad celá naše 

republika. 

     Jak už jsem v úvodu zmínila, mistrovství světa v hokeji se dotklo snad úplně 

každého. Každý z nás byl jeho součástí, ať pasivně, nebo aktivně. Já sama nepatřím 

mezi ty, co napjatě čekají se zapnutou televizí, kdy už konečně začne ten či onen 

hokejový zápas, ani mezi ty, kterým pak stačí vidět výsledek zápasu. Myslím, že 

jsem průměrná fanynka českého hokejového mužstva (i když při zápase s Itálií 

občas nevím, komu držet palce), která se na hokej podívá pro radost a která musí 

poslouchat kritiky tatínka, kdo jak špatně bránil, pomalu bruslil nebo promarnil 

perfektní šanci na gól. 

     Celé to pro nás, Čechy, začalo už 9. května zápasem se Slovenskem výsledkem 

3:2, a mohli jsme se tak radovat z prvního vítězství, i když prohra s naším 

sousedem by byla vážně ostuda. Na další pokračování českých hokejistů by se 

nejlépe hodilo přísloví o tom, že první vyhrání z kapsy vyhání, protože hned 

zpočátku jsme dostali silné soupeře - Švédsko a Kanadu. Utkání se Švédskem pro 

mě osobně nebyla velká prohra, protože výsledek 3:4 na samostatné nájezdy zase 

není tak špatný, ne? A prohra s Kanadou? Musím uznat, že Kanada byla o něco 

lepší než my, ale hlavní vinu za prohru přičítám spíš ruským rozhodčím, kteří si 

nejspíš přáli, abychom prohráli, a ruský tým nás, jak se říká, "poslal domů".  

 

Kristýna Topinková, 1. A 
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Pro volnou chvíli 
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