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AKTUÁLNÍ DĚNÍ 

PROJECT COMENIUS 
V rámci projektu Comenius naši žáci zamířili 
tentokrát do města nad Temží. Své zážitky nám 
zprostředkovali den po dni, a tak se spolu s nimi 
můžete podívat do… LONDÝNA. 
 

Středa  22. ledna 
Ve středu ráno jsme šli poprvé do školy, takže cesta 
trvala o něco déle. Do školy jsme dorazili asi v 9 
hodin. Vzájemně jsme se seznamovali se a 
pracovali spolu ve skupinkách. Po dvou hodinách 
přišla přestávka s občerstvením a poté další hodina 
práce.  
V poledne nás čekal ve školní kantýně docela dobrý 
oběd (asi jako u nás ve škole).  Po obědě nastalo 
dlouhé čekání a přecházení z místnosti do 
místnosti, trochu to vypadalo, že nevědí, co s námi, 
ale alespoň jsme se lépe poznali a popovídali si. Při 
poslední hodině, mimochodem tělocviku, jsme 
hráli míčové hry a ihned potom jsme zamířili 
metrem do největšího nákupního centra v Evropě, 
kde nastala ta nejzábavnější část: bowling s večeří. 
Bylo to hezké zakončení dne.  
 

 
Naše výprava u Tower Bridge  

Čtvrtek 23. ledna 
Příštího dne jsme se vydali na pevnost Tower of 
London, v jejímž areálu jsme dostali volný čas a 
mohli jsme si vybrat, které části Toweru 
navštívíme. K vidění tam byly např. dech beroucí 
britské korunovační klenoty nevyčíslitelné 
hodnoty. 
 Po obědě byl naplánovaný koncert The Stomp 
show. Po cestě na koncert jsme si prohlédli budovu 
Národní galerie na Trafalgar square a přesunuli se 
do divadla. Následovala asi 1,5 hodinová show, ve 
které účinkující vytvářeli zvuky vlastním tělem a 
pomocí různých předmětů od sirek, až po nákupní 

košíky. Po koncertě jsme se v rámci vlastního 
volného času vydali do M&M's World, pak se 
podívat na Buckinghamský palác a na náměstí 
Piccadilly Circus. 
 

Pátek 24. ledna 

 
Žáci britských škol nosívají uniformy  

V pátek jsme se vydali na tři hodiny do školy. První 
hodinu jsme se učili (věřte nevěřte) bangladéštinu, 
pak následovala hodina angličtiny pro teenagery a 
nakonec tělesná výchova. Ze studia těchto 
exotických jazyků a po náročném sportovním 
výkonu nám vyhládlo. Pořád jsme čekali, kdy přijde 
na řadu nejtypičtější anglické jídlo… a dočkali jsme 
se: fish and chips! 
Posilněni jsme vyrazili k Big Benu a vyhlídkové věži 
London Eye. Nakoupili jsme nezbytné suvenýry a 
poté nás čekala 3 hodinová plavba po řece Temži. K 
završení báječného dne jsme byli pozváni do 
thajské restaurace na večeři o 3 chodech. 
Ochutnali jsme thajské speciality, například garnáta 
a krevety a třešničkou na dortu byla výborná 
zmrzlina. Londýn je místo vskutku multikulturní. 
 

 
Účastníci zájezdu   

Barbora Krzystková, sexta; Patricie Petříčková, 
kvinta; Patrik Kubíček, kvinta 
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Individuální mobility žáků 
Ve Španělsku na 3 měsíce?  

Za chvíli jsme doma 
Když jsme se 27. ledna 2014 kolem 12 hodiny sešli 
na letišti v Praze, mysleli jsme, že nejvíce se bojíme 
opustit naše blízké, setkání s novými lidmi a cizí 
země. Avšak brzy jsme zjistili, že tento náš strach 
byl jen malým procentem, hlavně jsme se totiž báli 
cesty letadlem a jestli vše stihneme tak, abychom 
se včas dostavili na autobusovou zastávku, odkud 
odjížděl náš autobus do Logroña. Ještě naposledy 
říct ahoj, zamávat a vydat se k letadlu. I pár slziček 
ukáplo. 
Ale museli jsme se s tím vyrovnat a jako správní 
mladí lidé jsme to brali s humorem. Tedy do té 
doby než vzlétalo letadlo…ale i to jsme přežili a po 
třech hodinách letu jsme konečně viděli Madrid 
(zatím jen letiště-terminál 4). Zde vznikla jedna 
veselá historka: měli jsme asi 15 minut do odjezdu 
autobusu a tři čeští studenti s hromadou zavazadel 
si nastoupili do letištního výtahu…ten se ale v 
polovině cesty zastavil. Neumíte si představit, co se 
nám v ten moment honilo hlavou. Naštěstí byl 
poblíž serviceman, který nás přivolal zpět. A tak 
jsme radši zvolili eskalátory. Poté nás čekala 
dlouhá, skoro až nekonečná cesta do Logroña. Byli 
jsme plní očekávání a natěšení na naše ,,nové 
rodiny“, ale naše město stále nebylo v dohlednu. 
Po 5 hodinách cesty jsme byli konečně v cíli. 
Naše hostitelské rodiny nás přivítali typickým 
španělským způsobem a než jsme se nadáli, už 
jsme seděli v autech a byli jsme odváženi do 
nových domovů. Zabydleli jsme se rychle a zvykli 
jsme si na chod domácností. Hned na druhý den 
jsme šli do školy, kde nás velmi přátelsky přijali, což 
pro nás vystrašené cizince bylo opravdu příjemné. 
Je až nemožné, abych si vzpomněla na všechna ta 
jména a kamarády kamarádů, které jsem už 
poznala. 
Po týdnu nás čekal seminář ohledně projektu 
Comenius a to opět v Madridu. Tentokrát jsme 
však měli více času a prošli jsme si téměř celé 
centrum. Ne každého ta historie bavila (což nebyl 
můj případ), ale každý si snad přišel na své. Nejvíce 
nás potěšilo nakupování. Samotný seminář už 
nebyla taková zábava, ale ve volném čase jsme si ji 
se studenty z ostatních zemí udělali. Na zpáteční 
cestě z Madridu se nám stala další příhoda. Jedeme 
si takhle vlakem v jednom z mnoha španělských 
tunelů. A najednou tma a to asi na 5 minut. Není 
nic nepříjemnějšího, ale aspoň máme na co 
vzpomínat. 
Už jsme tady přesně tři týdny a utíká nám to 
strašně rychle. Občas se nám i zasteskne po naší 
krásné zemi a naší škole. Ale stále tady máme co 

poznávat. Myslíme, že se ani nenadějeme a 
budeme zpátky v Česku. 
Nikola Bártová, septima 
 

 
Naši studenti zářili spokojeností  

 

Ciao tutti! 
Kromě tří studentů ve Španělsku se koncem ledna 
další trojice odvážných žáků vydala do Itálie, aby 
tam bydleli v rodinách a navštěvovali místní 
školu. Zde jsou jejich zážitky ze slunné Itálie.  
 
Ciao tutti. Zdravíme vás ze slunného jihoitalského 
městečka Putignano, kde jsme se na tři měsíce v 
rámci projektu Comenius zabydleli.  
Zvyknout si zde nebyl problém, neboť všichni se k 
nám od začátku chovali mile a rychle jsme se 
spřátelili. Užívali jsme si výborné italské kuchyně i 
teplého počasí a potkávali stále nové lidi. Poznávali 
novou kulturu a objevovali rozdíly mezi Čechy a 
Italy.  

S italskými kamarády  

V rodinách se nám líbilo, našli jsme nové bratry a 
sestry, kteří nás berou mezi své kamarády a na 
výlety po okolí. Také naši noví spolužáci z nás byli 
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nadšení a mohli se přetrhnout, aby nám mohli 
pomoci, když jsme ve škole hledali třídu. Po 
několika dnech se už cítíme jako součást našeho 
města a jako Italové. 
Barbora Krzystková, sexta; Patricie Petříčková, 
kvinta; Patrik Kubíček, kvinta 

Naše literární kavárna 
 Jsme letos sice v prvním ročníku, ale už nám byl 
svěřen nelehký úkol. Byla v nás vložena velká 
důvěra. Měli jsme organizovat 14. literární 
kavárnu, akci, která má na naší škole velkou tradici. 
Nic nás nezastrašilo a vrhly jsme se do toho po 
hlavě.  Naštěstí nám radila a se vším pomáhala paní 
učitelka Mikulcová, která má s kavárnou již bohaté 
zkušenosti. 
 Ta „naše“ kavárna měla naprosto úžasné téma: 
Hippies! Někdy z nás padaly samé skvělé nápady. 
Ne všechny se však bohužel daly uskutečnit.  Paní 
učitelka Mikulcová nás musela trochu krotit. A 
někdy jsme zase nemohly vymyslet vůbec nic. 
Nakonec se to ale podařilo a hrubý plán akce byl na 
světě. Rozdělily jsme si úkoly jako: kdo bude hlásit 
v rozhlase, kdo kam roznese pozvánky, kdo co 
přinese, napeče atd. Ukázalo se, že v naší třídě je 
spousta zdatných pekařek. S nadšením byl přijat 
nápad, roznést pozvánky v hippie oblečení. I 
vymýšlení hesla na pozvánku webové stránky školy 
jsme se ujaly s originalitou sobě vlastní. A abychom 
na kavárně jen nepracovaly v pozadí, rozhodly jsme 
se zúčastnit i uměleckého programu. Paní 
Mikulcová nám pomohla vymyslet a stvořit 
autobus z našich těl, který měl velký úspěch. Je 
pravda, že tu pravou šťávu mu dodalo až perfektní 
ozvučení, o které se postaraly housle a kytara v 
rukou dvou šikovných čtvrťáků.  
 Všechny přípravy byly ukončeny a nastal 
očekávaný den D. Hned ráno jsme vystupovaly s 
naším autobusem na 22. výtvarném květinovém 
salonu. Po vyučování jsme se nedočkavě hrnuly na 
oběd a potom jsme šly připravovat místnost, ve 
které se kavárna měla konat.  
 První návštěvníci se začali objevovat krátce po 
ukončení příprav. Naše třída se z větší části uklidila 
na chodbu do improvizované kuchyňky, kde jsme 
vařily čaj nebo kávu, doplňovaly občerstvení a myly 
nádobí. Bohužel jsem neviděla všechna vystoupení, 
ač bych ráda. Přišlo neuvěřitelně moc diváků. Vše 
dopadlo, i přes naše obavy, skvěle. 
  Podle reakcí vím, že se kavárna podařila a 
návštěvníkům se líbila. A to byla pro nás největší 
odměna. Doufám, že i příští rok přijde tolik 
návštěvníků, jako letos na tu „naši kavárnu“. 
 

 
Hippiesáci na scénu!  

Nechtěla jsem vás ošidit o reakce pořadatelek i 
návštěvníků a vystupujících. Proto si jich můžete 
pár přečíst i zde: 
 Co se ti na kavárně nevíce líbilo, co naopak 
nejméně a jak bys zhodnotila svou práci? 
 
Kika: 
Líbila se vystoupení. Nelíbilo se mi to, že všechno 
bylo takové zmatené. A já jsem to nebrala jako 
práci, ale jako zábavu. Ale nejvíce se mi povedlo 
vybrat dobrý čaj.  
 
Denča: 
Nevím, co se mi líbilo nejvíce, ale asi náš autobus. 
Nejméně to, že někomu během vystoupení začal 
zvonit telefon!  A také, že návštěvníci chodili tam, 
kam neměli, tj. do kuchyňky a zavazeli tam. Také 
nemůžu říct, že bych tam jen seděla a nic nedělala! 
 
Anežka: 
Nejvíce se mi samozřejmě líbil náš třídní autobus. 
Nejméně to, že lidé chodili do kuchyňky, i když tam 
neměli co dělat! A za sebe můžu říct, že jsem 
makala!  
 
Pája:  
Mně se líbilo, že se lidé nebáli vystoupit se svými 
texty.  
 
Marta: 
Já sem byla vystrašená a nevěděla jsem, co a jak. 
Ale na začátku jsem chodila a rozdávala sušenky a 
odnášela špinavé nádobí. Ohodnotila bych to tak, 
že jsem celou dobu neseděla jak pecka a nečuměla. 
Ale ani jsem tam nedělala všechno, takže mohla 
jsem víc pomoct. Zase jsem se sebou ale 
spokojena, protože některé spolužačky jsem tam 
neviděla za celou dobu nic udělat a jenom se cpaly, 
což se mi nelíbilo.  
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Kája: 
Celkově to bylo fajn, ale příště bych do toho už 
nešla. Svou práci bych zhodnotila tak, že jsem si 
celkem mákla.  
 
Zeptali jsme se také ostatních návštěvníků na to, 
jak se kavárna líbila jim.  
Jakub: 
Já jsem nadšený, byla tam super atmosféra a vše se 
mi moc líbilo. 
 
Manželé Spáčilovi: 
Nám se Literární kavárna velmi líbila. Vše bylo 
velmi pěkně zpracované a vystoupení byla krásně 
nacvičená. Panovala zde příjemná atmosféra a 
potěšilo nás občerstvení, které sami žáci upekli a 
připravili.  
Dana Koblihová, 1AP 

Děti květin aneb 22. výtvarný 
salon 

Výstava výtvarných prací žáků GJB a SPgŠ začala 26. 
března 2014 v malé tělocvičně pedagogické školy. 
Jako každý předcházející rok i letos výtvarnice 
hledaly téma, které by mladé teenagery bavilo. 
Nakonec mezi návrhy zabodovaly květiny, mimo 
oslavu jara také proto, že podle staré tradice lze 
právě jimi vyjádřit své poselství. Je totiž známo, že 
už kdysi dávno si ženy v harémech pro svou 
kratochvíli a mnohdy omezenou možnost jiné 
komunikace s vnějším světem vymyslely chytrý 
způsob, jak sdělit svá přání a pocity pomocí květin. 
Této speciální znalosti se říkalo selam neboli 
květomluva. V době národního obrození se stala 
květomluva velmi oblíbenou i v Čechách. Dokonce 
Božena Němcová s Hanušem Jurenkou vydala roku 
1835 humornou květomluvu s názvem - Nejnovější 
a nejpůvodnější selam, čili květomluva. 

 
Hvězdy letošního salónu   

Téměř o 120 let později, v 60. letech v San 
Franciscu, se květiny staly klíčové pro hnutí 
Hippies. Není tedy divu, že do květinového Salonu 

jaksi přirozeně asimilovaly motivy spojené s „dětmi 
květin“ a v den vernisáže se to na pedagogické 
škole „hipísáky“ jen hemžilo. 
 

 
Hippiesáci z 1D vydatně pomohli  

Mezi vystavovanými pracemi má svoje místo v 
různých podobách a formách symbol míru, stylově 
oblečené postavy ověšené korálky lásky s čelenkou 
na hlavě. Vestibulu dominuje část pomalované 
Lennonovy zdi, originální bicí souprava a několik 
kytar. Cestu vám zkříží kašírovaný Volkswagen 
Transporter, vyzdobený ruční malbou a spousta 
květin. Téměř na každém rohu narazíte na portrét 
Johna Lennona s ostatními členy skupiny Beatles, 
nebo na další ikony doby „dětí květin“. Kromě toho 
je na chodbách voňavo i díky květinám. Jsou 
malované, kreslené, kašírované, skládané z papíru i 
prostorové. 
Hosty vernisáže byli „hipísáci “ze třídy 1. AP, kteří 
dorazili na Salon s dramatickou etudou double-
deckerem až z Londýna. Nejznámější písně skupiny 
Beatles zazněly v podání Libora Kobylky, Andrey 
Icelové, Terezie Čudové, Lucie Trávníčkové a Elišky 
Spurné.  
Výstava potrvá do 15. května 2014. Určitě se 
přijďte podívat. Ve společnosti květin se budete 
cítit zcela jarně.  
Mgr. Olga Jünglingová 

Přednáška Josefa Klímy 
Josef Klíma je český novinář, spisovatel a televizní 
reportér. Tento významný člověk zavítal v měsíci 
březnu do Přerova, kde udělal několik přednášek 
na téma násilí na mladistvých. 
Na přednáškách se nesnažil vychovávat, ale spíš 
vyprávěl příběhy lidí, se kterými točil reportáže. 
Přiblížil nám jejich příběhy a objasnil, proč se do 
často tragické a bezvýchodné situace dostali.  
Osudy chlapců, které touha po snadno získaných 
penězích dohnala až k sebevraždě, anebo je někdo 
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zavraždil. Děsivé svědectví dívek unášených do 
zahraničí pro prostituci...  
„V České republice jsou mírné zákony, levný 
alkohol a krásné dívky, kterou jsou kořistí těchto 
dravců,“ shrnul své vystoupení J. Klíma. 
Ke konci přišlo i na naše dotazy. Žáci se ptali na 
případ Kájínek, na unesenou Aničku Janatkovou. 
Beseda byla velice působivá. Josef Klíma své 
posluchače nestrašil, nevychovával, prostě se jim 
snažil předat jen svou zkušenost: za tragické osudy 
mladých lidí často může pouhá lehkovážnost a 
pocit „mně se to stát nemůže.“ 
Radka Kroupová, 3D 

Ekoškola 
Dne 19. března 2014 se v Přerově na Základní škole 
Trávník konala II. Žákovská ekologická konference v 
Olomouckém kraji určená pro žáky 5. - 9. ročníků 
ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií a jejich 
učitele.  Iniciátory celé akce byli žáci z Ekotýmu ZŠ 
Trávník, který již pět let pracuje v programu 
Ekoškola.  
 

 
Dana s Filipem v tvůrčích dílnách 

Z naší školy se konference zúčastnili dva žáci z 
tercie - Blanka Hrubá a Filip Hobza. Jejich úkolem 
bylo vytvořit powerpointovou prezentaci na jedno 
z nabídnutých témat ekologické výchovy, přednést 
danou problematiku ostatním zúčastněným, 
vyjádřit svůj názor na ni, popřípadě navrhnout její 
řešení. Poté následovala diskuse, v rámci které 
mohli i ostatní žáci vyjádřit svůj názor a nápady k 
danému tématu. Mezi tématy jako „Spalovna v 
Přerově ano či ne“, „Úspory energie“, „Ochrana 
půdy v ČR“ si Blanka s Filipem vybrali téma „Voda 
pro život“.  Konference se zúčastnilo celkem devět 
škol a v jejím závěru byl hlasováním účastníků 
vybrán nejzajímavější příspěvek. 
Součástí konference bylo také představení 
programu Ekoškola, nabídky z aktuálního programu 
střediska volného času BIOS a ornitologické stanice 
ORNIS v Přerově či bioobčerstvení, které pro nás 

připravili žáci ZŠ Trávník. V závěru konference se 
žáci zúčastnili tvořivé výtvarné dílny, kterou si pro 
ně připravil ateliér Wororo z Prahy.  Naučili se tak 
například vyrábět šperky z odpadového materiálu. 
Konference jsme se zúčastnili proto, že nám není 
lhostejné prostředí, ve kterém žijeme, a stejně jako 
ostatní zúčastnění jsme chtěli představit své 
návrhy a nápady, jak zabránit jeho znečišťování. 
Myslíme si, že každý názor je cenný a může ovlivnit 
naše okolí. Přínosem celé ekologické konference 
byla především vzájemná výměna zkušeností a 
nápadů, ale také setkání se spoustou zajímavých 
lidí, našich potencionálních kamarádů, kteří mají 
společný zájem jako my – chránit naše životní 
prostředí. Konference se nám velice líbila a už teď 
se těšíme na její další ročník.  
Mgr. Markéta Vaníčková 

Americká klavíristka na GJB a 
SPgŠ Přerov 

První týden v dubnu navštívila naši školu americká 
klavíristka Diane Earle. Pro studenty specializace 
hudební výchovy si připravila hodinový klavírní 
recitál. 

 
Koncert probíhal v uvolněné atmosféře  

Profesorka Diane Earle vyučuje na Wesleyan 
Kentucky College v městě Owensboro ve státě 
Kentucky. Vystudovala hru na klavír, varhany a 
vedení sboru. Kromě výuky klavíru je i ředitelkou 
místní filharmonie. Získala mnoho hudebních cen. 
V současné době probíhá její turné po celém světě 
(např. Jižní Amerika, Čína), které bude završeno v 
červnu v Itálii.  
Českou republiku navštívila poprvé. Během 
týdenního pobytu v Olomouci přednášela na 
Univerzitě Palackého o americké hudbě a 
americkém hudebním školním systému, setkala se 
s představiteli města Olomouc a koncertovala s 
Filharmonií Gustava Mahlera. Město Owensboro je 
totiž partnerským městem Olomouce. Na GJB a 
SPgŠ přijela navštívit pana učitele Kružíka, který s ní 
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spolupracoval při své stáži ve Spojených státech 
amerických. 
Než začal samotný recitál, absolvovala Diane 
prohlídku školy. Mimo jiné nahlédla do výuky hry 
na klavír a byla velmi mile překvapena schopnostmi 
žáků prvních ročníků.  
Koncert se konal v multimediálním sále 
pedagogické školy. Program měl dvě části. V první 
části zazněly připravené skladby, například klavírní 
koncerty od Bacha, Chopina, ale i jazzové skladby 
od Gershwina. V druhé části zahrála Diane skladby 
na přání studentů. Beethovenovu Měsíční sonátu 
doprovázely skladby od Johna Williamse Deth 
Vader a téma Hedviky. Než recitál skončil, dostali 
studenti malý dárek v podobě tužky z americké 
univerzity. V závěrečné diskusi klavíristka 
zodpověděla několik dotazů, studenti se dozvěděli, 
že každý se může stát virtuózem, pokud bude pilně 
cvičit. A jak cvičí Diane? Posledních 40 let, 4 hodiny 
denně.  
Děkujeme Diane Earle za její vystoupení a za 
možnost unikátního zážitku. 
Mgr. Vítězslav Kružík 

Školní orchestr ovládl soutěž 
školních kapel 

                O školním orchestru GJB a SPgŠ už musel 
na naší škole slyšet každý. A přitom je naprostým 
nováčkem na hudebním poli. 
                Krátce o jeho historii. Na Vánoce 2012 
přišlo pár gymnazijních studentů s nápadem, že by 
bylo pěkné zpříjemnit poslední školní den před 
Vánoci koledami. Domluvili se, svolali a z not 
zapůjčených od pana učitele Železného zahráli 
před školou. Posluchači i hráči byli z vystoupení 
nadšeni natolik, že vznikl školní dechový orchestr. 
Hráči požádali pana učitele Kružíka o spolupráci a 
tak se z něj stal hrající kapelník souboru. Na konci 
školního roku 2012-2013 orchestr připravil několik 
vystoupení: pro Konferenci ředitelů gymnázií, pro 
koncert Hudební (s)pecka a zahráli hymny při 
předávání maturitních vysvědčení… A pak už zase 
vánoční písně 2013. 
                Jejich prvním velkým vystoupením se stal 
Jarní koncert 2014. Orchestr se za jeden jediný rok 
rozrostl na úžasných 14 hráčů. Trumpety, tenory, 
trombony, klarinet, saxofon a tubu doprovází 
kytara, baskytara, klavír a bicí. Jako hosty si přizvali 
zpěváky Jirku Solaře, Elišku Zbožínkovou a celou 
„prima“ třídu. Nesmíme zapomenout na 
inspirativní spolupráci s Adamem Elvisem Hobzou. 
Po Jarním koncertě se k seskupení přidala zpěvačka 
Karolína Grygarová. 
                A co můžeme slyšet v podání orchestru? 
Kromě zmíněných skladeb, hymen a vánočních 

koled? Polky, valčíky, swingové, rock&rollové, 
rockové, disco písně, filmové melodie, ale i kusy z 
klasické tvorby. A kde můžeme orchestr slyšet? Do 
konce roku už jen dvakrát. Na předávání 
maturitních vysvědčení a na školním rockovém 
koncertě Masters of GJB&SPgŠ. Samozřejmě 
orchestr můžete slyšet i na jejich zkouškách, 
dvakrát týdně. 
                A proč vlastně toto všechno píšeme? Dne 
6. května se uskutečnilo finále hudební soutěže v 
rámci Dne Evropy. Slavnost věnovaná evropské unii 
se koná každý rok na olomouckém Horním 
náměstí. Do akce jsou zapojeny školy všech úrovní 
z celého Olomouckého kraje. Každá škola 
představuje jeden evropský stát, který se během 
celého dne prezentuje. Soutěž probíhá v několika 
kategoriích – národní jídlo, prezentace státu, 
scénka a celkový vítěz. K těmto kategoriím je 
přidána soutěž školních kapel. V hudební kategorii 
základní školy vyhrála skupina Vodníci z Mohelnice. 
A v kategorii střední školy se nejlepším hudebním 
seskupením v kraji stal školní orchestr Gymnázia 
Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v 
Přerově. 
                I když díky patří především hráčům a panu 
učiteli Kružíkovi, tak nesmíme zapomenout na 
zpěvačku Karolínu a na zpívajícího-uvádějícího 
Adama. Ale v pozadí všeho je mnoho dalších 
zainteresovaných. Děkujeme: paní ředitelce a 
vedení školy za příležitost; Ondrovi Kanovskému, 
zvukařskou podporu; dopravci Martinu Chajdovi za 
zapůjčování transportních prostředků; Lukášovi 
Zaoralovi za přípravu vizuálních video-prezentací; 
základním uměleckým školám a jejich učitelům, 
kteří procvičují s hráči jejich skladby; dalším 
hudebníkům za podporu a zapůjčování nástrojů; 
trpělivé kvartě, která každé úterý ráno čeká před 
učebnou, než skončí zkouška; a především 
posluchačům za motivující potlesky. 
                A jak to bývá, i letos se orchestr loučí s 
maturanty. Vloni odešel trumpetista Vít Adamík, 
letos orchestr opouští skalní člen Josef Bareš. Pepo, 
děkujeme! Pokud Vás orchestr zaujal a rádi byste 
spolupracovali, ať hudebně, jako hráč nebo tvůrce, 
či jakkoliv jinak, tak se ozvěte. U nás má šanci 
každý! 
Mgr. Vítězslav Kružík 

Jarní koncert v novém hávu 
Stalo se tradicí, že žáci naší školy organizují na 
začátku jara koncert. Letos byl termín zvolen na 16. 
dubna a koncert se poprvé konal v prostorách 
Městského domu v Přerově, jehož sál zaplnilo na 
600 žáků GJB a SPgŠ.  Pestrý program vytvořilo 70 
žáků. 
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Úžasnou atmosféru v Městském domě pomáhali 
vytvořit skvělí žáci-moderátoři Monika Valuchová a 
Adam Elvis Hobza, kteří jednotlivá vystoupení 
vtipně glosovali. Program Jarního koncertu byl 
velmi různorodý. Zazněly populární a muzikálové 
písně v podání žáků primy, Elišky Zbožínkové, Lucie 
Matějčkové, Elišky Szabové, Michaely Horváthové, 
Elišky Spurné, Edity Sedlaříkové, Denisy Langrové, 
ale i Adama Elvise, Jiřího Solaře, Jana Smoly a 
Jakuba Skácelíka. Na elektrické housle zahrála 
Linda Hábová skladbu od Adele, na zobcovou 
flétnu Tereza Dohnalová s klavírním doprovodem 
Hany Černochové a na příčnou flétnu Jana 
Pospíšilová. Nechyběl ani tanec v podání „stepařek 
z Dubu“ – Kristýny Paděrové, Petry Popelkové a 
Denisy Peřinové. Předvedly tzv. cloging, tanec, 
který vznikl  
v 18. století. Specifikem tohoto tance jsou 
speciálně upravené okované boty, kterými se 
vyklepává rytmus. 
Poprvé se zde představil školní orchestr pod 
vedením Mgr. Vítězslava Kružíka. Na bicí hrál Petr 
Tureček, na perkuse Andrea Dostálová, na saxofon 
Štěpán Sklenář, na klavír Jakub Gatěk, na kytaru 
Marek Pavlíček, na trumpetu Anna Klváčková, Jiří 
Bouchal, Aleš Kašpárek, na trombon Jakub Bitala, 
Josef Bareš a Pavel Železný, na tubu Pavel Krupař a 
na baskytaru kapelník Vítězslav Kružík. Žáci skvěle 
doprovázeli své spolužáky, ale měli připravený také 
svůj program. 
Pod vedením Mgr. Jany Beranové zazpíval pěvecký 
sbor.  Děvčata předvedla část repertoáru, s kterým 
se umístila na 3. místě na letošním Hudebním 
festivalu v Prachaticích. 
 

 
Školní sbor GJB a SPgŠ  

Na závěr si celý sál zazpíval píseň Život je jen 
náhoda za doprovodu Mgr. Marie Haluzové, která 
společně s Vítězslavem Kružíkem koncert 
připravila. 
Žáci a učitelé GJB a SPgŠ odcházeli z Městského 
domu s pěknými zážitky a jarní náladou. Velký 
úspěch letošního Jarního koncertu přivedl 

 
Jirka Solař - jedna z našich hvězd  

organizátory k nápadu, že by bylo pěkné se příští 
rok pochlubit nazkoušeným repertoárem nejen 
spolužákům ale i široké veřejnosti, tedy rodičům, 
přátelům a obyvatelům města Přerova. Tak snad 
do roka a do dne… 
Mgr. Marie Haluzová   

 

SOUTĚŽE 

Wolkerův Prostějov 
Od úmrtí významného českého básníka 1. poloviny 
20. století Jiřího Wolkra letos uplynulo již 90 let. 
Přesto si jeho odkaz každoročně připomínají mladí 
recitátoři z celé naší republiky. 
Okresní přehlídka v uměleckém přednesu sólistů 
Wolkerův Prostějov se uskutečnila ve středu 12. 
února 2014 na půdě Střední školy technické v 
Přerově, Kouřílkova 8. Každý soutěžící si měl 
připravit dva texty poezie či prózy podle vlastního 
výběru, s délkou trvání do osmi minut. Soutěžní 
představení sledovala odborná porota. Zde několik 
reflexí žákyň třídy 1. AP, které postoupily do 
krajského kola.  
 
Dana Koblihová: Byla jsem velmi nervózní. 
Vylosovala jsem si totiž jedničku, tedy že půjdu na 
řadu jako první! Ale cítila jsem se zároveň „jako 
doma“. Většina soutěžících byla z naší školy. Hned 
od začátku bylo jasné, že naši žáci jsou daleko lépe 
připraveni. Především jsme všichni měli skvělé 
texty! Jediný kluk, Libor z 1. D, dokázal výborně s 
kytarou interpretovat texty Karla Kryla. Podařilo se 
mu navodit krásnou atmosféru, takže sál ani 
nedýchal. Na Štěpánce z 1. AP bylo vidět, jak si 
texty „užívá“. Dala do nich kus svého 
temperamentu a strhla s sebou i publikum. Hodně 
se mi líbil text Moniky (3. AP). I přes malé výpadky 
paměti přednesla text vtipně, šťavnatě. Barče 
(sexta) seděl podle mne víc druhý text, byl mnohem 
zajímavější! 
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Trojice vítězných recitátorek, všechny naše 

Celé dopoledne proběhlo v klidné poetické 
atmosféře. Vzájemně jsme se podporovali a přáli si 
dobré umístění.  
Také paní porotkyně byly příjemné. S každým jeho 
výkony rozebraly, dotkly se i výběru textu, poradily, 
na čem bychom měli ještě zapracovat. Každopádně 
bychom se rádi účastnili soutěže i příští rok. 
 
Alžběta Neníčková: Když jsem ve středu vstala, 
bylo mi jasné, že už nelze couvnout a že se musím 
pořádně nervově připravit. Mísily se ve mně 
všelijaké pocity. Když jsem poprvé předstoupila 
před obecenstvo a porotu, tréma se ještě zvětšila. 
Raději jsem se hned zadívala do řad svých 
spolužáků a pozorovala výraz jejich tváří. 
Recitovala jsem totiž velmi smutný a dojemný text 
od Zdeňka Svěráka z jeho dětství za druhé světové 
války. Když zaznělo mezi postupujícími do krajského 
kola i mé jméno, měla jsem obrovskou radost, ale 
zároveň jsem si říkala: „Ach jo, tak ještě jednou, a 
ve velkým!“ 
 
Štěpánka Hejlová: Celé dopoledne se mi líbilo. 
Stačila jsem být jak rozveselená a rozesmátá, tak 
překvapená a smutná. Nadchl mě výkon Monči (3. 
AP). Od první chvíle bylo jasné, že její perfektní 
interpretace obstojí. Mrzelo mě, že nepostoupil 
Libor se svým Krylem. Jednak proto, že se mi velmi 
líbil, jednak to byl mezi námi jediný kluk, a navíc s 

kytarou! Také já nakonec uslyšela své jméno mezi 
postupujícími do Prostějova. Už se těším! 
 
Krajská přehlídka Wolkerova Prostějova se 
uskuteční na jaře 21. 3. 2014, samozřejmě v 
básníkově rodišti. Výsledky našich studentů nás 
všechny velmi potěšily, ale zároveň i zavazují k další 
práci na vybraných uměleckých textech, neboť 
konkurence v Prostějově bude daleko silnější. 
Přejeme našim vítězům hodně sil a inspirace do 
dalšího boje! 
Dana Koblihová, 1AP 

Hudební festival SPgŠ a VOŠ 
Prachatice 

Ve dnech 26. – 29. března se konal 37. ročník 
festivalu hudby, tentokráte v Prachaticích. Tato 
akce zahrnovala soutěže určené pro pedagogické 
školy z celé České republiky. Střední pedagogická 
škola Přerov se zúčastnila spolu s dalšími dvanácti 
školami. Účastníci soutěžili v sedmi různých 
kategoriích: pěvecké sbory, malé vokální a vokálně 
instrumentální soubory; sólový zpěv klasický; 
sólový zpěv muzikál, pop; klavír a sólové nástroje 
strunné, dechové, akordeony, instrumentální, 
komorní soubory. Každá kategorie měla své 
odborné porotce z řad vážených osobností 
příslušného oboru.  
Hudebníci přijeli ze všech koutů republiky. Soutěže 
a akustické zkoušky se konaly v Základní umělecké 
škole a v Národním domě. Po slavnostním zahájení 
festivalu následoval úvodní koncert. Soutěžit se 
začalo ve čtvrtek 27. března, odborná porota pak 
hodnotila individuální výkony soutěžících.  
V pátek 28. března byly vyhlášeny výsledky a 
předány ceny vítězům v jednotlivých kategoriích. 
Festival byl zakončen galakoncertem, na němž 
vystoupili ocenění soutěžící.  
Prachatický festival zpestřoval doprovodný 
program, například výstava výtvarných prací žáků 
základní umělecké školy, společenský večer pro 
hosty a pedagogický dozor a diskotéka. 
 

 
Náš sbor - potěcha nejen pro ucho...  
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Žákyně přerovské pedagogické školy soutěžily v 
kategoriích klasický zpěv (Kateřina Váňová a Klára 
Kopová), muzikálový zpěv (Michaela Horváthová a 
Eliška Szabová), vokální soubory (Kateřina Váňová 
a Lucie Jemelková, dále hra na flétnu (Tereza 
Hakunová), hra na klavír (Hana Černochová) a hra 
na cembalo (Pavla Fialová).  
 

 
 
I přes obrovskou konkurenci si v kategorii pěvecké 
sbory vybojoval třetí místo sbor děvčat naší školy. 
Mimořádného úspěchu dosáhla žákyně čtvrtého 
ročníku Eliška Szabová, která obdržela čestné 
uznání za jódlování. Děkujeme všem studentkám za 
vzornou reprezentaci naší školy.  
Mgr. Jana Beranová, Mgr. Marie Haluzová, Mgr. 
Kateřina Skácelová 

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „NAMALUJ 
PŘÍRODU“, 

Při příležitosti oslavy Dne země se konalo 23. 
dubna vyhlašování výtvarné soutěže, které se 
účastnili i naši žáci sekundy gymnázia. Jednalo se již 
o 14. ročník soutěže „Namaluj přírodu“, kterou 
vyhlašuje Středisko volného času ATLAS a  BIOS, 
Přerov. Tentokrát na téma – „Ptáci“. 
Práce našich studentů se porotě líbily. Ve 4. 
kategorii – skupinové práce žáků 2. stupně a 
odpovídajících ročníků gymnázií jsme získali 1. 
místo. 

Skupinovou práci Čápi na komíně tvořili žáci v 
hodinách výtvarné výchovy. V úvodní motivaci žáci 
uplatnili své znalosti z hodin biologie, připomenuli 
si také význam environmentální výchovy, jež je 
chápána jako výchova, která směřuje k souladu 
člověka s přírodou. Při své práci žáci rozvíjeli 
tvořivost osvojováním různých výtvarných technik 
– kresba, malba, koláž, kašírování a prostorové 
vytváření. Specifikum práce ve skupině přináší také 
umění domluvit se a vzájemně spolupracovat. A to 
se podařilo, zapojili se všichni žáci a vytvořili 
soubor šesti komínů s čapími hnízdy. Soubor tří 
čapích hnízd byl zaslán do soutěže a byl oceněn, 
zbývající se staly součástí výzdoby kmenové třídy. 
 

 
Čapí hnízda zdobí učebnu sekundy 

Během doprovodné akce v areálu centra 
ekologické výchovy BIOS měli naši žáci možnost 
plnit řadu úkolů s přírodní tematikou. Na závěr 
zhlédli zajímavý dokument mapující život pod 
hladinou chráněného rybníka. 
Celá akce se vydařila, přálo i počasí. Žáci odcházeli 
spokojeni s pocitem příjemně stráveného 
dopoledne. 
Mgr. Alena Čecháková 

Naši žáci opět patří mezi 
nejlepší esejisty kraje 

I v  letošním 3. ročníku esejistické soutěže „V 
Olomouckém kraji jsem doma. A vždycky budu!“ se 
naše soutěžní týmy v konkurenci 13 středních škol 
Olomouckého kraje neztratily. 
Na své úspěchy z minulých let navázali 2. místem v 
kategorii „Zemědělci pro svůj region“ žáci 3. B 
Pavel Krupař a Radek Smolka. V nejpočetněji 
zastoupené kategorii „Olomoucký kraj v blízké 
budoucnosti“ triumfovali benjamínci Petr Mikulín a 
David Benda z 1. A. Oba oceněné týmy prokázaly, 
že budoucnost kraje jim není cizí. 
Slavnostního vyhlášení výsledků soutěže v 
olomouckém BEA Centru 25. dubna 2014 se 
zúčastnila i ředitelka školy Mgr. Romana 
Studýnková, která všem čtyřem chlapcům 
pogratulovala k dosaženému úspěchu a 
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poděkovala jim za příkladnou reprezentaci naší 
školy. 
Mgr. Lenka Marhefková Tomečková 

LITERO obhájilo loňské 
prvenství! 

Ve čtvrtek 3. dubna 2014 vyrazili dva zástupci 
redakce LITERA, školního časopisu GJB a SPgŠ 
Přerov, do nedaleké Olomouce, aby se zde 
zúčastnili 8. ročníku krajského kola soutěže Školní 
časopis roku pořádaného Asociací středoškolských 
klubů ČR. 
 

 
Naši redaktoři zářili spokojeností  

Setkání školních redakcí olomouckého kraje 
proběhlo na půdě zdejší městské knihovny.  
Pestrý program začal vyhlášením vítězů všech tří 
kategorií. V té nejvyšší, tedy časopisy středních 
škol, své prvenství obhájil právě náš časopis 
LITERO. Z rukou pořadatelů přijali diplom 
šéfredaktorka Dana Koblihová z 1.AP a redaktor 
Libor Kobylka z 1.D. 
Následovaly workshopy vedené redaktorkami 
časopisu Helena v krabici, který funguje při katedře 
žurnalistiky Univerzity Palackého.  Studenti si mohli 
hravou formou procvičit své žurnalistické 
schopnosti.  
„Nejvíce mě těší, že se podařilo obhájit loňské 
prvenství. V letošním školním roce totiž proběhla 
výměna na postu šéfredaktora. Přesto se týmu 
podařilo udržet kvalitu časopisu na vysoké úrovni,“ 

dodává Mgr. Eva Fojtová, která nad časopisem na 
GJB a SPgŠ Přerov bdí už pátým rokem. Nezbývá 
než popřát studentům mnoho dalších úspěchů, 
vždy čerstvé zprávy a pořádnou dávku inspirace. 
Mgr. Eva Fojtová 
 

EXKURZE A KURZY 

Co všechno může být loutka? 
„To se máme předvádět před tak početným 
publikem, navíc před dramaťáckými odborníky z 
celé republiky?!? Do čeho jste nás to, paní 
Mikulcová, navezla, a v pátek odpoledne před 
prázdninami?!?“ 
Stačilo však několik úvodních rituálů a lektoři 
Hanka a Tomáš z ostravského Divadla loutek nás 
ovládají. Loutka, to je manipulace, ztráta svobody, 
moc nad někým… však někdy? 
 

 
Že by Cimrmanovo Oživlé dřevo...  

Představujeme se různými gesty, při nichž 
postupně zapojujeme celé tělo – zastavená 
„štronza“ jsou už malými divadelními situacemi. 
Vstupujeme do světa fikce, fantazie, vztahů, 
příběhů. Předáváme si po kruhu obyčejný hrnek-
plecháček. Ten se ale brzy stává něčím/někým s 
charakterem, emocí, náladou. To vše se promítá do 
našeho těla, hlasu, způsobu předávání. Najednou 
má hrnek obličej – čárka coby nos, tečky-oči, 
obrácená „céčka“ jako uši. Na naší dlani se ocitá 
kluk, pán, slovutný profesor, stydlín, nervóza… je to 
stále jen hrnek, ale kolik charakterů!! 
Hanka s Tomem komentují. Vaše ruka ovládající 
loutku je prodlouženou emocí vašeho těla, vašeho 
pohledu. Svým vlastním soustředěním přitáhnete 
oči diváka na loutku, ne na vás jako vodiče. Loutce 
je třeba vymyslet pohyb, řeč, tempo, rytmus, 
charakter. V jednoduchosti je krása i síla a 
přesvědčivost. 
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Hrneček loutkou? Proč ne!  

Čekal nás obyčejný černý papír, tři různě dlouhé 
modré svíčky, plamen. Naše představivost, fantazie 
vykouzlila hned několik mikropříběhů. Sami jsme si 
poté po skupinkách vymýšleli malé hříčky. Stačilo 
klubíčko, klaunský nos, deštník, šátek, vidlička, 
nůž… 
Otázka se mění na větu oznamovací: VŠECHNO 
MŮŽE BÝT LOUTKOU. 
Mgr. Věra Mikulcová 

Cesta tam a zase zpátky aneb 
 My děti ze stanice ZOO 

Koncem ledna proběhly ve všech druhých a třetích 
ročnících pedagogické školy prožitkové lekce na 
téma protidrogové prevence. Zde jsou některé 
reakce žáků třídy 2. C. (Vzhledem k citlivému 
tématu uvádíme pouze křestní jména autorů, 
pozn. red.) 
 
Kouření, alkohol, drogy, sex… Témata dnešní doby. 
Plno mladých lidí chce být in a cool, a proto zkouší 
vše, jen aby zapadli. Chtějí prožít to své „poprvé“. 
Kouřit jen proto, že kouří ostatní kolem. Pít, 
protože to údajně řeší problémy. Zkusit drogu kvůli 
osvobozujícím pocitům. 
Ale za jakou cenu? Ztráta důvěry, změna vzhledu, 
ztráta přátel i rodiny, zhoršení zdravotního stavu. 
Díky této lekci vím, že lze věci řešit i jinak. Je to ta 
těžší cesta, ale na jejím konci můžu říct: „Zvládla 
jsem to!“ 
Ten pocit, když se máte vžít do situace člověka, 
který je úplně na dně. Když mu chcete pomoct, ale 
nemůžete, nebo nevíte jak. Ta pesimistická nálada 
na vás padne, aniž byste chtěli. 
Vyjádření vlastních pocitů, uspořádání si myšlenek, 
uvědomit si své nedostatky nebo přednosti a 
napsat je kus papíru… 
Nemáme pokaždé takovou příležitost se projevit, 
ale v tu chvíli, kdy jsme seděli v tělocvičně, jsme 
ten prostor měli. 

Za to velice děkuji. Byl to úžasný zážitek.   
(Veronika) 
 
Zprvu jsem počítala, že to bude klasická beseda o 
drogách. Klasickou myslím to, že by nás 
přednášející seznamovali s různými druhy drog a s 
následky, jaké závislost na nich způsobuje. Vše bylo 
ovšem jinak. 
Lekce se mi líbila nejspíš proto, že byla akčnější než 
obyčejné besedy. Bylo fajn, že jsme se mohli 
všichni zapojit při různých aktivitách a scénkách. 
Nejméně příjemným byl pro mne rozhovor s 
jednou lektorkou, která hrála Kristýnu, dívku, která 
má za sebou hrůznou minulost spojenou právě s 
drogami. Každá skupina mluvila s „Kristýnou“ a 
snažila se ji znovu přimět k životu, který by ji 
naplňoval a odvedl od braní drog. Bylo to opravdu 
těžké. 
Na závěr jedna spolužačka vyzvala Kristýnu, vzala ji 
za ruku a vybídla ji, ať jde s ní. Že se jí nemusí bát. 
Kristýna opravdu vstala. Byl to pro mne silný 
emoční zážitek.     
(Denisa)  
 

 
Vžít se do role narkomana...  

Odmyslet si spolužáky, tělocvičnu a polštáře 
poházené okolo. Teprve pak jsem se ocitla ve 
skutečném a problémovém světě. Světě s mnoha 
lidmi bez chuti do života. Možná to bylo tím, že 
lektorka byla příliš dobrou herečkou a možná také 
tím, že v sobě nezvládnu nenajít soucit pro lidi 
procházející zlými časy. Krušná minulost mi 
pootevřela oči. 
Plnit zadání typu scénky s podtitulem „cool“ bylo 
pro mne naprosto nemožné. Ano, ano, zase ty 
narážky… „jsi staromódní, neumíš se bavit…“ 
Nejvíce jsem si užila poslední úkol. „Užila“ – to není 
to správné slovo. Ukázalo se, že i vyhlášený řečník 
mlčí tehdy, když nastane problém. 
Možná to ostatní brali jako herecký výstup, ale ne. 
Pouze jsem přehrála scénku ze života. Vždyť vzít 
někoho za ruku a říct „pojď se mnou“ přece není 
tak těžké…   

(Ishi) 
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Dějepisný výšlap Pochod 
svobody 

Dějepisného výšlapu Pochod svobody se žáci naší 
školy zúčastnili již podruhé. Akci organizuje 
tělovýchovná jednota Sokol a Svaz bojovníků za 
svobodu.  
Letošní ročník se konal 15. dubna a z naší školy se 
ho zúčastnilo 22 žáků dějepisného semináře a 
několik dalších zájemců o poznání moderní historie 
našeho regionu. 
Tršice jsou malé městečko mezi Přerovem a 
Olomoucí, ležící mezi kopci uprostřed polí, lesů a 
chmelnic. Zde začal program výšlapu. Výprava si 
prohlédla interiér tršického kostela a zámku, kde je 
umístěno vlastivědné muzeum.  
Lilo jak z konve. A proto organizátoři museli upravit 
program. Četba z deníku Otty Wolfa se nemohla 
uskutečnit uprostřed lesů u památníku rodiny 
Wolfových, jak bylo původně plánováno, ale díky 
pochopení pana starosty Tršic v patře obecního 
úřadu tršického zámku. A nakonec to vůbec 
nevadilo. Ukázku z knihy deníků četl žák Daniel 
Vymětalík, student dějepisného semináře. Vybral si 
překvapivě nikoli ukázku z deníku Otty, nýbrž 
přečetl celý dodatek k deníku, který po Ottově 
zmizení napsala v samém závěru války jeho sestra 
Felicitas. Danielův projev velmi zapůsobil jak na 
spolužáky, tak na organizátory akce z řad Sokola a 
Svazu bojovníků za svobodu.    
Počasí se mírně umoudřilo, a tak se výprava vydala 
na stoupavý pochod z Tršic do Zákřova. Zákřov je 
malá víska nedaleko Lipníka nad Bečvou. Uprostřed 
návsi stojí památník obětem tragické události 
z konce druhé světové války, kdy mužská část obce 
byla brutálně zavražděna místním gestapem a 
ukrajinskými kozáky za údajné napomáhání 
partyzánům. Mezi oběťmi byl také autor deníku 
Otto Wolf. Byl mučen a zabit, ale svou rodinu 
nevyzradil.  

  
U památníku rodiny Wolfových  

Cestou zpět část výpravy odbočila do lesů, kde 
navštívila pomník rodiny Wolfových. Stojí na místě 
v lese, kde se během války rodina ve velmi nuzných 
podmínkách ukrývala. 

Před odjezdem do Přerova se organizátoři shodli 
na tom, že spolupráce mezi Sokolem, Svazem 
bojovníků za svobodu a GJB a SPgŠ bude nadále 
pokračovat a že se uskuteční dějepisný výšlap do 
Tršic a do Zákřova i příští rok. 
Mgr. Michal Tesař 

ROZHOVORY 

Bon jour, Cécile! 
Řady našich učitelů-jazykářů nedávno rozšířila 
posila z Francie, CÉCILE PADĚRA. Není právě 
typické setkat se s Francouzkou s českým 
příjmením, proto jsme se ji rozhodli požádat o 
rozhovor. A vy máte možnost přečíst si, co nám 
tato sympatická drobná dáma prozradila. 
 

 
Cécile Paděra  

Depuis combien de temps habitez-vous en 
République Tchèque? 
Cela fait 10 ans que j´habite en République 
tchèque. 
 
Qu´est-ce qui vous a amenée ou donné envie de 
vous installer dans notre pays? 
La première fois j´ai découvert la République 
tchèque en vacances chez une amie dont le père 
travaillait à côté de Litomyšl. Donc j´ai découvert la 
République tchèque avec Litomyšl. J´ai commencé  
à m´intéresser à la culture tchèque et à la langue 
tchèque et je suis revenue ensuite pour travailler . 
 
Qu´est-ce que vous connaissiez de la République 
tchèque avant votre arrivée? 
J´ai eu un cours de langue tchèque à l´université 
donc j´avais quelques bases concernant la culture 
tchèque. Je connaissais les écrivains les plus 
connus chez nous comme Milan Kundera. J’ai fait 
un travail à l´université sur Kundera.  On connaît 
aussi Václav Havel, bien sûr. On connaît la bière 
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tchèque très réputée. Mon professeur de tchèque 
m´avais appris la chanson Kočka leze dírou. On 
connaît aussi les grands compositeurs classiques 
comme Dvořák et Janáček. 
 
Qu´est-ce qu´on enseigne ou n´enseigne pas sur la 
République Tchèque en France? 
Au collège les jeunes apprennent où se situe 
géographiquement la République tchèque. Ensuite 
au lycée, en cours d‘histoire, on parle de la 
révolution de velours, on parle de la 
Tchécoslovaquie surtout, et du bloc communiste 
bien-sûr. Et on parle en histoire aussi de Václav 
Havel. Et aussi en littérature quand j´étais au lycée 
mon professeur nous a fait lire un texte sur le 
théâtre écrit par Václav Havel, un texte de critique 
théâtrale. Mais il y a une chose dont je ne suis pas 
fière c´est que beaucoup  de Français disent encore 
Tchécoslovaquie au lieu de République tchèque. 
 
Qu´est-ce vous pensez du niveau du français dans 
les écoles tchèques? 
Je pense que les niveaux sont très variés. Cela 
dépend du type d´école, du nombre d´heures que 
les élèves ont pour faire du français. Ensuite cela 
dépend bien sûr du professeur mais aussi du 
groupe d’élèves, de l’atmosphère de la classe. Cela 
dépend aussi du temps que les élèves consacrent 
au français après l’école.  Ca dépend de beaucoup 
de choses. J´ai rencontré des  élèves très brillants 
et très forts en français.  
 
Combien de temps avez - vous mis à vous 
habituer à notre pays? 
Je me suis habituée assez vite. Avant je travaillais à 
la fac où je n´avais pas besoin de parler en tchèque 
parce qu´on utilisait la langue française. 
Aujourd´hui c´est pour moi un peu plus difficile 
d´apprendre à travailler dans un milieu 
complètement tchèque qui ne parle pas français 
avec moi. 
 
Est-ce qu´il y a des choses auxquelles vous ne 
vous êtes pas habituée et qui vous énervent? 
Je pourrais répondre que  vous vous dépêchez  
trop. Vous mangez très  vite,  vous dites au revoir 
très vite. Si quelqu´un est chez nous en visite en 
France on prend beaucoup de temps pour  dire au 
revoir mais les Tchèques disent au revoir très vite.  
C´est une des petites choses auxquelles je ne me 
suis pas habituée. 
 
Qu´est-ce qui vous manque? 
Ma famille et mes amis me manquent. La réponse 
est simple. 
 

Alors, êtes-vous heureuse ici? 
Oui, je suis très heureuse en RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE . 
 
Avez- vous des enfants, est-ce que vous leur 
apprenez les 2 langues? 
J´ai 2 petits garçons et ils apprennent les 2 langues. 
Ou plutôt nous leur parlons les 2 langues. Je ne 
leur enseigne pas. Quand ils seront plus grands je 
leur apprendrai à écrire en français. Mon mari 
parle tchèque avec eux et moi je leur parle 
français. 
 
Quel est votre livre français préféré? 
J’aime par exemple Aurélien d'Aragon et Germinal 
de Zola. Ce sont des grands classiques. Mais j´aime 
beaucoup de genres littéraires différents. C´est 
difficile de répondre rapidement à  cette question. 
 
De quelle partie de la France vous venez? 
Je viens du centre de la France. D´une partie qui 
s´appelle le Massif Central. Et d´une ville qui 
s´appelle Clermont-Ferrand. C´est une région de 
montagnes anciennes, une région de volcans. La 
ville est un peu industrielle mais il y a aussi une 
nature très belle autour de Clermont. 
 
Où est-ce que vous conseilleriez  aux Tchèques 
d´aller en vacances? 
Il y a beaucoup de destinations  intéressantes en 
France, moi même   je n´ai pas fini de visiter mon 
propre pays. Je peux vous conseiller d´aller en 
Bretagne, bien sûr en Provence, c´est un endroit 
très pittoresque. Marseille est aussi une belle ville 
très vivante. Moi, j´adore les montagnes, alors je 
peux vous conseiller d´aller dans les Pyrénées, en  
Ariège, les montagnes et la nature y sont 
magnifiques et il n´y a pas trop de touristes. C´est 
vraiment très beau. Bien sûr il y a aussi de grandes 
villes qui sont à voir – Paris, bien sûr c´est Paris. Ma 
région est aussi très belle à visiter. Vous pouvez 
faire beaucoup de sport dans la nature, beaucoup 
de randonnées. 
Merci! 
 

 
Cécile s jedním ze svých synů  
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Jak dlouho bydlíte v České republice? 
Už je to 10 let, co bydlím v České republice. 
 
Co Vás přivedlo k tomu, abyste se přestěhovala 
do České republiky? 
Poprvé jsem poznala Českou republiku o 
prázdninách u jedné kamarádky, jejíž táta pracoval 
blízko Litomyšle. Takže první, co jsem z České 
republiky poznala, byla Litomyšl. Začala jsem se 
zajímat o českou kulturu a český jazyk a později 
jsem se vrátila, abych si zde našla práci a pracovala 
tu. 
 
Co jste věděla o České republice před Vaším 
příjezdem? 
Na univerzitě jsem měla hodiny českého jazyka, tak 
jsem znala základní informace o české kultuře. 
Znala jsem některé české spisovatele, kteří jsou 
známější u nás, například Milan Kundera. Na 
univerzitě jsem měla i práci o Kunderovi. 
Samozřejmě známe taky Václava Havla. Taky 
známe české pivo, které je velmi populární. Můj 
profesor češtiny mě naučil i zpívat písničku Kočka 
leze dírou. Taky známe velké klasické skladatele 
jako například Dvořáka nebo Janáčka. 
 
Co se (ne)učí o České republice ve Francii? 
Ve škole se malé děti učí, kde se Česká republika 
nachází geograficky. Později se v dějepisu učí o 
Sametové revoluci, o Československu, a 
samozřejmě se taky mluví o komunistickém bloku. 
A také se v dějepise mluví o Václavu Havlovi. A taky 
v literatuře, když jsem byla na střední škole, tak 
nám profesor donesl jeden divadelní kousek 
napsaný panem Havlem. Divadelní kritiku. Ale jsou 
i věci, na které nejsem moc hrdá. Například to, že 
většina Francouzů stále říká Československo místo 
Česká republika. 
 
Co si myslíte o úrovni francouzského jazyka na 
českých školách? 
Myslím, že úrovně jsou velmi rozdílné. Závisí to na 
typu školy, na počtu hodin, které žáci mají. 
Samozřejmě to záleží na učiteli, ale i na atmosféře 
ve skupině či ve třídě. Záleží skutečně na hodně 
věcech. Potkala jsem studenty, kteří byli brilantní a 
silní ve francouzštině.  
 
Kolik času jste potřebovala na to, abyste si tady 
zvykla? 
Myslím, že jsem si zvykla rychle.  Předtím jsem 
pracovala na fakultě, kde nebylo potřeba mluvit 
česky, používala jsem francouzštinu, takže to byl 
jednodušší začátek. Dnes je pro mě trochu těžší 
naučit se pracovat na místě, kde se používá jen 

čeština, kde se mnou nikdo nemluví francouzsky. 
Kromě studentů. 
 
Na které věci jste si doteď nezvykla, a které Vás 
štvou? 
Mohla bych říct, že hodně spěcháte. Jíte rychle a 
taky se hrozně rychle loučíte. Když je u nás ve 
Francii někdo na návštěvě, zabere hrozně moc 
času, než se rozloučíme, ale Češi se loučí strašně 
rychle. To je malá věc, na kterou jsem si pořád 
nezvykla. 
 
Po čem se Vám stýská? 
Chybí mi rodina a přátelé. Ale nic víc. To je pro mě 
jednoduchá otázka. Rodina a přátelé. 
 
Takže jste tu šťastná? 
Ano, jsem v České republice velmi šťastná. 
 
Máte děti? Učíte je oba jazyky? 
Mám dva malé chlapce a učím je oba jazyky. Nebo 
spíš s nimi mluvím oběma jazyky. Neučím je. 
Mluvím s nimi. Až budou větší, naučím je taky psát 
francouzsky. Můj manžel s nimi mluví česky, já 
francouzsky. 
 
Jaká je Vaše oblíbená francouzská kniha? 
Mohla bych říct například Aurélien od Aragona 
nebo Germinal od Zoly. To je klasika. Ale mám ráda 
různé literární žánry. Je těžké odpovědět na 
takovou otázku. 
 
Ze které části Francie pocházíte? 
Pocházím se střední části Francie, z oblasti, která se 
nazývá Massif Central (Francouzské středohoří). 
Pocházím z města, které se jmenuje Clermont-
Ferrand. Je to region v horách. Region, kde se 
nachází hodně vulkánů. Je tu průmysl, ale zároveň 
je kolem Clermontu krásná příroda. 
 
Kam ve Francii byste Čechům doporučila jet na 
prázdniny? 
Ve Francii je spousta zajímavých destinací, a já 
osobně neprocestovala celou mou zemi. Můžu 
Vám ale doporučit jet do Bretaně nebo 
samozřejmě do Provence, to je oblast velice 
pitoreskní. Marseille je taky velmi živé město, jehož 
čtvrti jsou velmi malebné, pulsující. Já osobně 
miluji hory, takže bych Vám doporučila jet do 
Pyrenejí v Ariege, tam jsou hory i úžasná krajina, a 
není tam moc turistů. To je opravdu moc krásné 
místo. Ale samozřejmě, jsou to i velká města, která 
stojí za to vidět - jeden příklad za všechny je 
samozřejmě Paříž. A můj region určitě taky stojí za 
návštěvu. Můžete tam hodně sportovat v přírodě 
nebo vyrazit na dlouhé procházky.  
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Děkuji za Vaše odpovědi a za Váš čas. 
Není zač. Rádo se stalo.  
Květa Svozilová, 4D 

Na kus řeči s Míšou Šlosarovou 
Moje spolužačka MÍŠA ŠLOSAROVÁ je úspěšnou 
moderní gymnastkou, mistryní České republiky, 
držitelkou titulu Sportovkyně roku města Přerova 
2014 a mnoha dalších. Je velice skromná, nikde o 
svých úspěších nemluví. Myslím, že je to škoda. 
Není to fajn vědět, že vedle vás v lavici sedí 
mistryně republiky? Není to inspirující? Proto jsem 
se rozhodla jí položit několik otázek. 
 

 
Míša Šlosarová  

Jak dlouho se již věnuješ gymnastice? 
Začala jsem s ní v roce 2002, byly čtyři roky. 
 
Kdo tě k tomu sportu přivedl? 
Ke gymnastice mě přivedla moje maminka, která se 
v dětství věnovala sportovní gymnastice. Mezi 
mnou a gymnastikou nešlo „o lásku na první 
pohled“, a tak jsem po dobu prvních dvou let 
vyžadovala přítomnost rodičů na tréninku. Dodnes 
mě velmi podporují a za to jim patří můj velký dík. 
 
Kolikrát týdně trénuješ? 
Trénuji čtyřikrát týdně v rozmezí tří až čtyř hodin. 
Před důležitými závody absolvujeme ještě 
individuální trénink, není to ale pravidlem. 
 
Který z tvých úspěchů je pro tebe nejdůležitější? 
Neřekla bych nejdůležitější, ale tituly z mistrovství 
České republiky v moderní gymnastice mi určitě 
udělaly největší radost. 

 
Soutěžíš v týmu, nebo individuálně? 
Sportovní rok je rozdělený na jarní a podzimní 
sezónu. V jarní se soustředíme na individuální 
sestavy, naopak podzimní sezóna je věnována 
pódiovým skladbám, tzn. týmům po pěti 
závodnicích. 
 
Jak se ti daří skloubit školní povinnosti 
s gymnastikou? 
Skloubit základní školu s gymnastikou bylo na rozdíl 
od gymnázia jednodušší. Gymnázium bylo pro mě 
jasnou volnou volbou, a proto si na náročnost 
sportovní ani školní přípravy nestěžuji. 
 

 
Míša je ohebná jako proutek  
 
Které z používaných náčiní je tvé nejoblíbenější, a 
které naopak? 
Každé náčiní má svá pro a proti, a proto nedokáži 
určit, které považuji za nejméně oblíbené. Jestli ale 
můžu nějaké vyzdvihnout, pak určitě míč a kužele. 
Spolu se stuhou jsou mým náčiním letošní sezóny a 
cítím se s nimi nejvíce „ve své kůži“ a nejvíce si je 
užívám. 
 
Koho ze současných světových gymnastek 
obdivuješ, nebo je tvým vzorem? 
Obdivuji všechny světové gymnastky za to, jak 
zvládají nesmírně vyčerpávající a téměř nekončící 
sérii závodů. Mým vzorem byla dlouhou dobu 
Ruska Evgenia Kanaeva, která však po zisku zlaté 
medaile z letní olympiády ukončila gymnastickou 
kariéru. Teď se na její místo probojovala výborná 
Margarita Mamun. 
 
Do kterých zemí ses už díky moderní gymnastice 
podívala? 
Kromě závodů po celé České republice jsme 
navštívili např. maďarskou Pécsi, slovinský Maribor, 
rakouský Graz, srbský Bělehrad a letos už jsme 
stihli i Varšavu.  
 
Co tě na tvém koníčku nejvíce baví? 
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Letos se mu věnuji dvanáctým rokem a můžu 
s jistotou říct, že je nedílnou součástí mého života. 
Mám ráda tréninky i všechny, kteří se kolem 
gymnastiky pohybují.  
 
Jaký je tvůj vysněný sportovní cíl? 
Každý sportovec chce ve svém sportu dosáhnout 
vrcholu, vydat ze sebe maximum. Aktuálně bych si 
nejvíce přála dobře se umístit na letošním 
mistrovství ČR a na podzim se uchytit v náročnější 
seniorské kategorii. Do budoucna bych chtěla 
předávat své zkušenosti mladším gymnastkám. 
 
Co ti doposud gymnastika dala, a případně vzala? 
Získala jsem díky ní lásku ke sportu a 
zodpovědnost; možnost poznat spoustu skvělých 
lidí a kamarádek. Samozřejmě se občas objeví malé 
mínus, nedostatek času na rodinu či přátele. Právě 
nejbližší jsou ti, kteří vnímají, že mě moderní 
gymnastika zcela naplňuje, a nacházím u nich 
dostatek tolerance a pochopení. 
Adéla Staňková, 1. A 

ANGLICKÉ OKÉNKO 

Dinis about Porutugal 
In our school there is a man from Portugal. His 
name is DINIS CARDOSO. When he came to our 
English lesson, we asked him some questions 
about life in Portugal.  
 

 
 
What sports are the most popular in Portugal? 
The most popular is football. In Portugal a lot of 
people play this game. I have been playing football 
for 5 years.  
 
You must be a very good football player. How 
many people live in your hometown? 
I live in a small village. This village has about 7 000 
inhabitains. 

 
This is very funny, because your ,,small village“ 
has 7 000 inhabitains and our ,,small village“ has 
600 inhabitains. Do you like the capital city of 
Portugal and why? 
I love our capital city. And why? Because it is ful of 
people, the weather is very nice and there are 
very, very good parties.  
 
We would like to know something about your 
cuisine, Christmas Eve, school and summer 
holidays… 
Our most favourite food is cod with potatoes.  
In the Czech Republic there is Christmas Eve on 
24th of December, in Portugal too… We spend it 
with our families, we have a very good dinner and 
we usually eat a lot of food. After dinner we go to 
church. When we return from the church, we open 
presents.  
School starts at 8:00 o´clock here, in Portugal too.  
 
The worst thing Dinis told us was that children in 
Portugal have 3 month summer holiday.  It´s a 
pity, we have to spend more time in schoool. 
Drietomská Apolena, Zlámalová Simona, Oralová 
Anita, 1.C 

AUTORSKÁ TVORBA 

Mezinárodní den… 
Nedávno dostali naši studenti nápad, že by 
neškodilo obohatit rok o několik nových svátků. 
Posuďte sami, který z nich byste rádi slavili. 
 
Mezinárodní den výměny pohlaví 
Kdy se slaví? 26. září 
Proč se slaví? Aby si ženy/ muži vzájemně 
vyzkoušeli, jaké to je být v kůži toho druhého. Akce 
posílí vzájemné pochopení pro slabosti opačného 
pohlaví. 
Jak se slaví? Ženy / muži si na jeden den vymění 
pohlaví. Pro zájemce je možné výměnu protáhnout 
na celý rok (aby muži stihli otěhotnět a porodit). 
Lenka Stiborová, 4D 
 
Mezinárodní den uctíváme a milujeme Radku 
Sedlářovou 
Kdy se slaví? 3. srpna 
Proč se slaví? Radka Sedlářová se stala první 
prezidentkou, módní ikonou, pomáhá chudým, 
vyřešila hladomor v Africe… a umí dělit nulou. 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Na7KKoNQUjQv4M&tbnid=yrkraKq9a4Mh7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.zem.wbl.sk/EUROPA.html&ei=CyBZU-nvMIWJPd_TAQ&bvm=bv.65397613,d.d2k&psig=AFQjCNGKbBMW-uBvjTZEx8aFMZQXlfIZBg&ust=1398436190575764
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Jak se slaví? Lidé nosí Radce květiny hmotné i 
peněžní dary (bere i šeky) 
Radka Sedlářová, 4D 
 
Mezinárodní den bez oblečení 
Kdy se slaví? 12. července 
Proč se slaví? Vychází z antické tradice, kdy Římané 
odkládali v lázních šaty, a tak se nepoznalo, kdo je 
chudý a kdo bohatý. Římské lázně se tak staly 
nejdemokratičtějším místem Říma. 
Jak se slaví? Celý den všichni chodí tak, jak je 
pánbůh stvořil. 
Veronika Vanesa Hošková, 4D 

 
Mezinárodní den lásky 
Kdy se slaví? Každý den, po celé Zeměkouli 
Proč se slaví? Protože to někdy vypadá, že je na 
světě málo lásky, měli by si tento den všichni dávat 
najevo, jak se mají rádi. 
Jak se slaví? Polibky, objetím, dárky… každý dle své 
fantazie  a míry vášně. 
Aneta Sofie Lorencová, 4D 
 
Mezinárodní den prevence pohlavních chorob 
Kdy se slaví? 24. dubna 
Proč se slaví? V tento den se podle výzkumů 
Světové zdravotnické organizace nakazí nejvíce lidí 
pohlavně přenosnými chorobami, patrně to souvisí 
s jarním probuzením sexuální touhy. 
Jak se slaví? Hudebníci po celém světě budou 
pořádat charitativní koncerty, aby upozornili na 
nebezpečí spojená s nechráněným pohlavním 
stykem. Během koncertů budou zpěváci rozhazovat 
do davu kondomy a na závěr lidé na celém světě 
naplní kondomy héliem a vpustí je do vzduchu jako 
poselství. 
Jiří Solař, 4D 

 
Mezinárodní den plynatosti 
Kdy se slaví? 28. března 
Proč se slaví? Svátek se vztahuje k historické 
události, při níž učitel národů Jan Ámos Komenský 
během jedné z přednášek k maminkám 
předškolních dětí prohrál svůj celodenní souboj 
s jedním ze svěračů a hlasitě vypustil plyn. Ke 
svému překvapení byl odměněn nadšeným 
aplausem, neboť každá maminka ví, jak zaražené 
větry dokážou děti potrápit. V tento den si 
připomínáme, že i Mistr je jen člověk. 
Jak se slaví? Děti v mateřských školách nafukují 
balonky a následně je špendlíkem propichují. 
Soutěží o nejhlasitější ránu, kterou explodující 
balónky vydávají. 
Valentina Vítková a Barbora Lahová, 4D 
 
Mezinárodní den blondýnek 

Už dost stupidních vtipů na naše osoby! I my si 
zasloužíme trošku úcty! A proto byl 30. únor 
vyhlášen Mezinárodním dnem blondýnek. Ať už 
máte kštici barvenou nebo přírodní, přidejte se i vy 
a podpořte boj proti tomuto globálnímu problému. 
Každý vlas se počítá! 
Přidejte se a buďte blond!!! 
Klára Vašinová, 4AP 
 
Mezinárodní den chvály 
Kdy se slaví? 27. února 
Proč se slaví? Chvály není nikdy dost, proto se 
chvalme! Tento svátek u nás zpopularizoval Karel 
Gott, který přiznal, že se chválí doma před 
zrcadlem pravidelně 5x denně po jídle. „Nikdo jiný 
to neudělá tak hezky a upřímně jako já sám.“ 
Jak se slaví?   CHVÁLIT, CHVÁLIT, CHVÁLIT! Cokoli, 
kdykoli, komukoli… 
Eva Procházková, 4AP 
 
Mezinárodní den říkání ANO 
Kdy se slaví? 30. června 
Proč se slaví? Dost bylo negativních emocí! Proto 
buďme pozitivní! 
Jak se slaví? Tento den smíte na otázky odpovídat 
pouze ANO. Zamezí se tím šíření negativních nálad 
a po celé planetě zavládne spokojenost. Tento den 
je vhodný pro žádosti o ruku, sňatky a žádosti o 
půjčku. 
Denisa Kamlarová, 4AP 

 
 
Stále jste si nevybrali? Máme pro vás ještě jeden 
tip: 
 
Mezinárodní den všech mezinárodních dnů a 
svátků 
Kdy se slaví? 31. srpna 
Proč se slaví? Pokud jste prošvihli nějaký svátek, 
nezoufejte, máte šanci svou chybu napravit! 
Jak se slaví? Tento den můžete slavit např. své 
druhé narozeniny nebo jen tak, že jste zdraví. 
Lenka Bouchalová, 4AP 
 

Nereálná realita 
Co když ve skutečnosti neexistujeme? Co když 
žijeme v nějaké iluzi, která se tváří jako svět, ale ve 
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skutečnosti žijeme ve světě, který byl třeba 
vytvořen před pár hodinami, a všechny naše 
vzpomínky jsou jen uměle zasazeny do naší hlavy … 
Co když jsem ve skutečnosti vůbec nic z toho, co si 
pamatuji, nezažil a je to jen falešná vzpomínka? Jak 
poznám své pravé myšlenky od uměle do mé hlavy 
vložených?  Co když ji nasadili do hlavy všech lidí? 
Jak se dá rozlišit realita od skutečnosti Co je to 
vlastně realita? Co je to skutečnost? Kdo to dokáže 
poznat? Existuje vůbec někdo takový? 
Co když žijeme ve skutečnosti v nějakém 
paralelním vesmíru? Který je podružný nějakému 
jinému, nějakému hlavnímu? Nějací nadtvorové 
nás pozorují a třeba se nás snaží zahubit. Třeba 
jsme jako viry, mezi kterými jsou ale i užitečné 
bakterie. Něco jako penicilín. 
Může to být ale i naopak? Může být sen realita? 
Realita snem? Co když všechno co považujeme za 
život je jen „útěk do reality“? To by pak znamenalo, 
že sen je tak zamotaný, tak nesmyslný, že náš 
mozek vytváří svět, ve kterém je nějaký řád.  
Co když znenadání, najednou a bez varování 
zmizím, nebo se rozpadne celý svět? Poznáme to? 
Bude někdo vědět, že jsme tu byli? Nebo je svět 
pouze namalovaný obraz? Můžeme někomu věřit? 
Můžeme něco cítit? Nejsou to jen iluze? Existuje 
něco jako minulost? 
Jestli bude číst někdo tento text, někdo kdo 
opravdu existuje, nebo někdo kdo je se mnou v 
tomhle rozpadajícím se paralelním vesmíru, chci, 
abys věděl, že jsem se snažil žít. Možná se mi to 
dařilo, možná ne, neumím to posoudit. 
Každopádně můžu říct, že jsem se snažil... V tomhle 
paralelním vesmíru existují tvorové, které miluji. 
Jsem rád, že jsem je potkal, pokud se to tedy vůbec 
stalo. Pokud je to vlastně pravda a já doopravdy 
napsal tento text sám. Pokud tedy opravdu někdo 
zjistí, zda jsme „reální“, ať si vzpomene na mě. 
Nevím, jak skončím a jestli bude mít někdo šanci si 
tento text přečíst, pouze doufám a myslím, že 
věřím. Dozvím se odpovědi na tyto otázky aspoň po 
smrti, jak ostatně „všichni „ slibují? Nezbývá než 
doufat…  
Jakub Trávník, 3D 

Dívce s modrýma očima 
 

Na místo lásky 
Spoustu něžných vět 

Bez Tvé krásy zpustošený je můj svět 
 

Půl ze mne chybí 
Když má ruka 
Tvou nehladí 

 

Dívce s modrýma očima píši tyto řádky 
Snad ústa svá v mých smočí 

 
Jeden pohled a do Tvých očí 

Skryl se celý můj svět 
Jen ve svých snech 

Jsem s Tebou 
Každým dnem  

 
Dívce s modrýma očima píši tyto řádky 

Snad ústa svá v mých smočí 
 

Tvář Tvá 
Andělu se podobá 

Tak na pírku anděla 
Posílám vzkaz 

Že jsi má múza!!! 
Libor Kobylka, 1D 

Modlitba pro Tebe 
Kéž Tě Bůh chrání 

Kéž Ti splní každé přání 
Kéž je láska vždy s Tebou 
Kéž je pravda Tvou láskou 
Kéž je víra Tvou mámou 

Kéž jsi vždy šťastnou 
 

Píšu na zeď bílou tuší, 
Že zaprodám svou duši – za tu Tvou 

 
Kéž jsi tak krásná i zítra 

Když z jitra rozpouštíš můj den 
Jako ten nejkřehčí sen 

Kéž vždy víš kam jít 
Kéž se nikdy neztratíš 

V chladných nocích 
Kdy nás síla opouští 

 
Píšu na zeď bílou tuží, 

Že zaprodám svou duší – za tu Tvou 
Libor Kobylka, 1D 

Na krátkou chvíli 
 

Dámy a páni, 
chtěl jsem být s Vámi. 

S Vámi se smát. 
S Vámi si hrát. 

S Vámi si život užívat. 
 

Na krátkou chvíli… 
Na krátký čas… 

 
Společně snít 
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Společně pít 
Plným douškem, životem jít 

 
Na krátkou chvíli… 

Na krátký čas… 
Dal nám Bůh srdce ruce i hlas. 

 
Pro lásku naši 
Pro tento den 

Prožijeme ten nejhezčí sen!! 
Libor Kobylka, 1D 

Jak zabít mrtvolu 
Když se Jevgenij Jakotyč, oficiálním jménem 
G293/7A89, vrátil z práce, celý unavený se schoulil 
do křesla, aby si na chvíli odpočinul. Mávnutím 
ruky přivolal svou hospodyni, která do té doby 
pracovala na běžné údržbě bytu. „Co si přejete, 
můj pane?“ zeptala se. „Uvař mi kafe,“ odpověděl 
a dalším mávnutím ji poslal pryč.  
Zatímco čekal na svou denní dávku kofeinu, 
přemýšlel o své časové náplni na dnešní 
odpoledne. Měl ještě několik povinností, ale po 
dnešním shonu v práci se mu vůbec nechtělo. 
Komu by se také chtělo, když si dnes ráno musel 
přivstat, aby nezmeškal pravidelnou návštěvu 
Slavné síně mauzolea, a položit kytku tatíčkovi 
Putinovi? Tatíček Putin byl název pro tělo historicky 
prvního vládce Eurasijské unie, která posledních 
tisíc let ovládá východní polokouli.  
Jevgenij pracoval jako restaurátor v již zmíněném 
mauzoleu. Byl součástí obrovského týmu, který měl 
za úkol „biologicky podporovat“ tělo Nejvyššího do 
té doby, než státní instituce budou schopny znovu 
oživit jeho mozek. A prý už jsou velice blízko. Každý 
občan Unie by považoval za obrovkou čest, že 
může být každý den v kontaktu s Nejvyšším 
Vůdcem, ale jeho z nějakého důvodu jeho 
přítomnost znepokojovala. Nechápal, proč všichni 
v jeho státě věnují pozornost jednomu přízraku 
z minulosti místo toho, aby se soustředili na 
budoucnost.  
Z nerušeného odpočinku ho po pár minutách 
vyrušila hospodyně. Tato nepřirozeně drobná dívka 
asijského vzhledu byla velice inteligentní, čímž se 
odlišovala od ostatních hospodyň, které byly 
pěstovány v Unií okupovaném Mongolsku pouze 
pro nejprimitivnější úkony. Byla tajnou agentkou 
Severoatlantické aliance a nebylo náhodou, že 
pracovala zrovna v domácnosti muže, jenž má na 
starost oživování Nejvyššího. Kávu položila na malý 
konferenční stolek a její pán ji vášnivě políbil. Ona 
mu polibek oplatila a poté se začali dlouze  vášnivě 
milovat.  

Druhý den ráno se oba probudili, opět se milovali. 
Ale tentokrát si uvědomovali, že dnes je to možná 
naposled. Když už vycházel z domu, vzal si od své 
milované malou mikroskopickou rozbušku, kterou 
měli dopředu připravenou, a vydal se k mauzoleu. 
Jako by byl obyčejný pracovní den.  
Cestou potkává své kolegy a stále zápasí se svými 
pocity lítosti nad jejich životy. „Ne, musím to 
udělat. Je to pro dobro Vesmíru. Pokud Putina 
oživí, vypukne válka a národy boudou trpět jako 
tomu bylo v jeho době.“  
Každý žáček se učil o největší světové válce z roku 
2038, kdy mezi Eurasijskou unií a Severoatlantickou 
aliancí došlo k nejkrvavějšímu konfliktu všech dob. 
Od té doby panuje období téměř  ticíciletého míru. 
A to současní politici plánují změnit.  
Jevgenij se oblékne do laboratorního pláště a 
žmoulaje malou rozbušku v ruce pomalu přistupuje 
k hlavnímu rozvodu plynu v mauzoleu. Jedním 
pohybem ruky připne rozbušku k zařízení na 
měření tlaku a s jistotou, že ho nikdo nesleduje, 
klidným krokem opustil budovu. Jeho kolegové 
jevili znepokojení, když ho uviděli pomalu 
odcházet. A vtom zmáčkl knoflík.  
Pavel Krupař 
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