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Commenius v Přerově 
 
Od 17. do 21. dubna mohli žáci naší školy slyšet na 
chodbách rozhovory v nejrůznějších evropských 
jazycích. Ti, kteří si takto mluvící jedince prohlédli, 
aby se ujistili, že opravdu nejde o kroužek cizí řeči, 
byli nejspíše překvapeni, když spatřili neznámé 
exotické tváře.  
Důvodem toho všeho bylo setkání evropských škol 
spolupracujících v programu COMENIUS, které se 
tentokrát konalo na GJB a SPgŠ v Přerově.  

Tématem setkání byl slavný obuvník Tomáš Baťa,  
jakožto jedna z nejvýraznějších a nejsvětovějších 
novodobých osobností pocházející z České 
republiky.  Studenti, kteří měli za úkol seznámit 
naše zahraniční přátele se slavným rodákem, se do 
prezentace opravdu „obuli“ a po jejím představení 
se všichni zúčastnění mohli pustit do opravdu 
„našlapaného“ programu.  
První den po příjezdu se přerovští studenti spolu se 
svými svěřenci z Řecka, Itálie, Španělska a Polska 
zúčastnili jedné vyučovací hodiny. Mgr. Švajdová 
připravila pro studenty výtvarnou dílnu, kde si 
mohl každý vyrobit šablonu boty a natisknout ji na 
tričko. Následovala prohlídka budovy pedagogické 
školy, již ukončil proslov paní ředitelky a 
vystoupení pěveckého sboru. Odpoledne strávili 

studenti s rodinami, kde byli ubytováni, zatímco 
učitelé vyrazili na prohlídku Přerova. 
 
Následující den se naši přátelé vydali do Zlína, do 
rodiště a místa působení Tomáše Bati. Nahlédli zde 
do jeho vily, do tehdejší správní budovy Baťovské 
firmy, slavného Baťova mrakodrapu (nynějšího 
Krajského úřadu) a den zakončili samostatnou 
prohlídkou města. 
Den poté mezinárodní skupina studentů „osídlila“ 
multimediální učebnu v budově gymnázia, kde se 
zástupci jednotlivých zemí chystali ke svým 
prezentacím o světově nejvýraznějších 
osobnostech z jejich vlasti. Po pár vyčerpávajících 
hodinách čekalo studenty jistě milé překvapení – 
exkurze v přerovském pivovaru. Za výkladu 
průvodce tak mohli nahlédnout, kde a jakým 
způsobem se vyrábí to, čím se Přerov proslavil – 
Pivo ZUBR. 

Poslední den návštěvy strávili studenti, žáci a 
přátelé plavbou po Baťově kanále. Výlet si všichni 
užívali a malá turistická loď se stala místem 
posledních rozhovorů a pořízení několika 
památečních fotografií.  
Ihned po návratu do Přerova se začali zahraniční 
studenti vracet do svých domovů. Loučení to bylo 
těžké, jelikož i za tak krátkou dobu se všichni stačili 
se všemi spřátelit, a proto se poslední společné 
chvíle neobešly bez slz.  
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Všem zahraničním studentům i jejich učitelům a 
profesorům se u nás líbilo, a my bychom chtěli 
poděkovat všem, kteří se programu zúčastnili a byli 
nápomocní, zvláště potom Mgr. Pecarové, která 
měla vše na starosti a zasloužila se o bezchybný a 
skvělý program.  
Na další setkání se můžeme těšit v říjnu na Krétě. 
Adam Podaný, 4. C 
 

„MALÁ ODYSEA“ 
 
V září 2012 se malá skupinka našich studentů pod 

vedením Mgr. Jitky Hastíkové a za doprovodu 

ředitelky školy Mgr. Romany Studýnkové vydala na 

slunnou Krétu, aby tu pokračovali v projektu 

Comenius, do něhož se před časem GJB a SPgŠ 

zapojila. Počasí bylo nádherné, Kréťané přátelští… 

a zde vám přinášíme několik postřehů z této cesty. 

 
Úterý 2.10. 
Brzo ráno jsme vyjeli směr Vídeň na letiště 
Schwechat. Z Vídně jsme letěly do Atén a odtud do 
městečka Chania. Celodenní cestování bylo 
náročné a únavné, ale už jsme se všechny těšily na 
naše hostující studenty. Po seznámení se s našimi  
řeckými studenty na letišti si nás rodiny odvezly 
každou domů, kde jsme se ubytovaly a nachystaly 
na společný večer. 

Večerní program byl následující – sportovní hry a 
seznámení se se všemi studenty z ostatních zemí. 
Když jsme přijeli na hřiště místní univerzity, všichni 
se na nás vrhli a začali se s námi seznamovat. 
Studentů bylo tolik, že bylo samozřejmě nemožné 
si všechna jména hned zapamatovat. Celý večer se 
hrál volejbal nebo fotbal, povídali jsme si a ke konci 
večera hráli něco jako naši českou tichou poštu. 
Takhle proběhl náš první večer v Chanii, a protože 
jsme byly po celém dni unavené, tak jsme se i těšily 
do postele! 
 
Středa 3.10. 
Jako každý následující den jsme měli sraz v 9h ráno 
před školou, kde jsme čekali na autobus. 
Programem dnešního dne byla jako první návštěva 
historického a horského města Therissos, které 
bylo opravdu moc pěkné.  
Nejprve nám o okupaci tohoto městečka během 
války povyprávěl jeden řecký učitel. Po krátkém 
úvodu jsme navštívili zajímavé válečné muzeum. 
Dalším bodem dne byla návštěva vězení v Agii,  

ve kterém je v současnosti asi 80 vězňů. My jsme 
ale navštívili pouze historickou část téhle věznice. 
Působila na nás velmi depresivně. Byla to úzká, 
dlouhá, bíle vymalovaná chodba, ve které bylo asi 
10 místností. V každé bylo umyvadlo a 
jen z cihel udělaná „postel“! Na dveřích byly rýhy 
od nehtů, když se vězni snažili uniknout. 
Poslední zastávka byla u jezera, které bylo také 
v Agii. Na tomhle místě byla odjakživa voda, ale 
pouze málo, a tak bylo vytvořeno jezero uměle a 
sloužilo jako zásobárna. Jezero bylo krásné a okolní 
hory a lesy v nás vyvolaly příjemný pocit. Šly jsme 
se kousek kolem něj projít a připadaly jsme si 
opravdu jako v lesíku u nás v Česku. Bylo krásné 
počasí, sluníčko svítilo, a tak jsme všichni relaxovali 
a svačili na okraji jezera. 
Dnešní večer byl asi nejlepší ze všech. Napřed jsme 
v 19h měli sraz na jednom místě, kde byl krásný 
výhled na celou Chaniu a moře. Někteří jsme stihli i 
nádherný západ slunce. Poté jsme se přesunuli do 
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kavárny Koukouvaya, což znamená řecky sova. 
Proto výzdobou byly sošky malých soviček. 
V kavárně jsme ochutnali hlavně pravé řecké 
frappé. Všichni jsme se bavili a navzájem se víc a 
víc poznávali. Potom jsme se přesunuli na místo 
kousek od starého kostelíku a „lesíku“, kde byl 
pochován významný řecký politik. Byl odtud opět 
výhled na Chaniu, tentokrát zahalenou do tmy. 
Udělali jsme si tam spoustu společných fotek. Asi 
kolem 22h jsme se unavení přemístili ke svým 
rodinám a těšili se na další den! 
 
Projekt Comenius dále pokračuje, proto vás i 
v příštím čísle časopisu čekají další zajímavosti 
z cest. Tentokrát naši „vyslanci“ zamíří do Itálie. 

 
Projekt Comenius 
INDIVIDUÁLNÍ 
MOBILITY ŽÁKŮ 
2012/2013  
Itálie (Putignano), Španělsko (Logroño) 

Na začátku září odjeli tři studenti (Dita Horňáková a 
Kateřina Jiskrová ze 3. A a Petr Netočný ze sexty) 
naší školy na tříměsíční studijní pobyt do Logroña 
ve Španělsku. Bydlí v hostitelských rodinách a 
navštěvují tamní školu. O jejich zážitcích a 
zkušenostech si můžete přečíst níže (fotografie z 
jejich pobytu ve Španělsku pak najdete ve 
fotogalerii vespod strany).  V druhém pololetí 
vycestují další dvě trojice studentek do Španělska a 
Itálie. Naši školu od září navštěvují tři studentky z 
Itálie a tři studenti ze Španělska. Jsou ubytováni v 
hostitelských rodinách u studentů tercie, sexty, 
septimy a 3. A. Příspěvek hostující studentky i 
komentář studentů ze Španělska najdete také níže.  
Protože je spolupráce s partnerskými zeměmi 
velmi přínosná a studenti jsou velmi spokojeni, 

budeme podávat tento rok žádost znovu. Proto 
žádám studenty gymnázia (1. a 2. ročníku), kteří 
mají zájem vycestovat na tento tříměsíční pobyt do 
Itálie nebo Španělska nebo ubytovat zahraničního 
studenta na dobu tří měsíců, aby se hlásili u Mgr. 
Šimkové. Ubytovat mohou studenti stávající tercie 
– 3. ročníků.    
 
Život ve Španělsku je přesně takový, jako jeho 
obyvatelé - pohodový, spontánní a často lehce 
chaotický. Jedna z věcí, na kterou si člověk jako 
první musí zvyknout je bezpochyby ta, že celý jejich 
den se odvíjí od jídla, dokonce i pozdravy. Dobrý 
den říkáte do doby, než poobědváte. Jakmile dojíte 
poslední sousto vašeho oběda, automaticky začíná 
odpoledne. Večer pro Španěly nastává teprve po 
večeři, tedy okolo desáté hodiny. Další věc, na 
kterou jsme si museli zvyknout, je ta, že 
dochvilnost je tady prakticky sprosté slovo. Takže 
pokud si na rozvrhu přečtete, že vyučování začíná v 
osm hodin, znamená to, že pokud přijdete přesně 
na čas, stihnete si ještě nachystat věci a „pokecat“ 
s kamarády. Žáci mají neskutečně kamarádský 
vztah s učiteli. Oslovují je křestními jmény a je 
normální, že první zdraví učitel, nikoliv žák. 
Vyučovací hodiny v naší škole zde, jsou delší než u 
nás. První tři hodiny jsou padesátiminutové, pak je 
půl hodinová přestávka (zároveň jediná přestávka), 
pak jsou další tři hodiny, které trvají hodinu. 
Největším překvapením pro nás byla úroveň jejich 
angličtiny. Většina z našich spolužáků navštěvuje 
kurzy angličtiny po škole a i přesto jsme rádi, když 
nám odpoví na otázku What time is it? Na druhou 
stanu i přes tuto jazykovou bariéru jsou všichni naši 
spolužáci vstřícní a kdykoliv potřebujeme pomoct, 
snaží se udělat vše, co je v jejich silách. Rodiny, u 
kterých trávíme náš pobyt, jsou velmi také vstřícné 
a velmi otevřené vůči našim zvykům. Snaží se nám 
vše usnadnit. Není ale nejlepší nápad chodit s nimi 
nakupovat potraviny, nebo se zmiňovat o 
oblíbených jídlech. Jsou totiž schopní vykoupit celý 
supermarket, a to jen proto, aby vám udělali 
radost. Tohle je tedy náš život ve Španělsku. Každý 
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den nás překvapí něco nového a nikdy se 
nemusíme bát stereotypu. Doufám jen, že čas 
přestane tak rychle ubíhat a že se nic na našem 
pobytu nezmění. 
Dita Horňáková a Kateřina Jiskrová, 3. A, Logroño 
 

Do hlubin Hranické 
propasti, a ještě 
hlouběji!!! 
 
Dne 4. záři se naše studentstvo, pro rozptýlení, 
vydalo do přerovského kina „Hvězda“, aby zde bylo 
poučeno o svých okolních klenotech. Hranická 
propast leží na pravém břehu řeky Bečvy v národní 
přírodní rezervaci Hůrka u Hranic na katastru 
města Hranice. Propast se nachází v Hranickém 
krasu nedaleko veřejnosti přístupných 
Zbrašovských aragonitových jeskyní. Podle pověsti 
do ní na koni skočil velkomoravský vládce Mojmír 
II. (z dějin známý jako Mojmír I.), aby totéž v noční 
temnotě udělali jeho pronásledovatelé z řad 
zrádných velmožů ohrožujících Moravu.  
Hloubka suché části propasti je 69,5 m. Na dně se 
nachází Jezírko. Pod hladinou byla propast 
zmapována do hloubky -170 m (Pavel Říha, 2005), 
následoval ponor do hloubky -181 m (Starnawski, 
2000) dále ponor dne 21. 6. 2012 do hloubky -217 
m (Starnawski s šestičlenným týmem českých a 
polských potápěčů). Bylo provedeno i zkoumání 
pomocí robotů Hyball a robotu HBZS Ostrava. 
Robot (R.O.V.) Hyball byl v hloubce -205 m (1995). 
Dna nebylo dosaženo, protože podle dalšího 
průzkumu byla zjištěna taková konfigurace terénu, 
která další postup robotu znemožnila. Poslední 
měření hloubky Propasti se uskutečnilo dne 1. 10. 
2012, kdy při akci speleopotápěčů z organizace ZO 
ČSS 7-02 Hranický kras Olomouc spustil Krzysztof 
Starnawski z hloubky 217 metrů sondu do hloubky 
373 metrů. Sám potom krátce ještě sestoupil do 
hloubky 225 metrů, což je největší hloubka, 
dosažená na této lokalitě potápěčem. Celková 
potvrzená hloubka suché i mokré části je tedy 
minimálně 442,5 m, (373+69,5), což ji činí nejen 
nejhlubší propastí ve střední Evropě, ale i jednou z 
nejhlubších zatopených sladkovodních propastí na 
světě. 
Moderátor dodal ještě spoustu zajímavých ukázek 
potápěčského vybavení od lan až po plínky, což 
studenty nemálo pobavilo. Člověk se určitě něco 
málo dozvěděl… 
Tadeáš Kratochvíl, 3. C 
 
 

Kus živoucí historie 
a jeden člověk 
s obrovitánským 
srdcem… 

Historie v kruhu aneb Kolo dějin 
 Historie je cyklická. Neustále se opakuje 
dokola. Jednou Napoleon podruhé Hitler. Vznikají a 
zanikají civilizace. Člověk ať už podle rasy či 
jakéhokoliv faktoru má všude na světě dvě 
vlastnosti. Za prvé nežije moc dlouho, a za druhé, 
zapomíná. Historie by podle filozofů měla 
připomínat, hlavně ty špatné věci, a lidská rasa by 
se měla poučit a vyvarovat se chyb, které už jednou 
udělala. Člověk si řekne: „Nějaká válka? To se mě 
netýká.“ Co ale řeknou ti lidé, kterým druhá 
světová válka všechno. Mnohdy i to poslední. 
Vždycky se ale pár šťastlivců najde. Najdou se ti, 
kterým osud přál, nebo si sami svými vlastnostmi 
vydobyli právo žít. 
Jednou z takových osobností je i Tomáš Graumann, 
který poctil svoji návštěvou dne 17. září 2012 SPgŠ. 
Tomáš Graumann je jedním ze 669 zachráněných 
československých židovských dětí, které unikly 
smrti jen o vlásek. Díky muži, kterému nebyl 
lhostejný osud oněch dětí, a kterému dnes řada 
dnes již velkých „dětí“ vděčí za život. Tím mužem 
„malých skutků“ nebyl nikdo jiný než sir Nicholas 
Winton. Muž, který se nebál, a který neměl žádné 
osobní zábrany pomoci.  
Tomáš Graumann, ve své přednášce shrnul svůj 
dosavadní život. Zaměřil se převážně na jeho mládí 
a neopomenul ani některé momenty jeho života, 
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které pro něj byly zlomové. Spojil svoji vlastní 
„životopis“ s výkladem dějin a nikoli nudnou 
přednáškou, ale velmi zajímavým výkladem a 
interaktivní formou. Dozvěděli jsme se, co 
předcházelo jeho strastem, jak se vydal na 
„dobrodružství do Anglie“, jak se jako malý kluk,  

neznající ani slovo anglicky, musel naučit žít v úplně 
cizí zemi, jak studoval, jak rostl a jak se poté 
dozvěděl, že celá jeho rodina, včetně jeho mladšího 
bratra, byla vybita nacisty a jinak zůstal sám. Na 
člověka jakoby ten moment úplně dýchla historie. 
Škoda jen že v tom negativním slova smyslu. Máte 
rodiče, plný břuch a žádné starosti a najednou před 
Vámi stojí člověk, který o své nejbližší přišel. 
Graumannova přednáška však nebyla jenom o jeho 
utrpení, ale i o tom jak šel a žil dál. Žít. To bylo to, 
co chtěl Graumann říct. Že i přes vše zlé se člověk 
musí jednou dostat a žít dál. Graumman také 
mluvil o jeho poválečném životě. Jak hodně 
cestoval, jak se přihlásil na teologickou fakultu a jel 
ochotně pomáhat do cizích krajů. Jak se zamiloval a 
později oženil atd. 
Tomáš Graumann dnes žije střídavě v USA a ČR, má 
své potomky, kteří mají i své děti. Vděčí za život 
Siru Nicholasi Winstonovi, jako mnoho dalších. 
Počet „Wintonových dětí“ se dnes rozrostl již na 
5000. Pět tisíc lidí, kteří by tu nebyli, kdyby nebylo 
jednoho jediného: Nicholase Wintona. 
Přednáška byla skvělá. Byla však hlavně o tom, aby 
se každý zamyslel nad tím, jak drahá je svoboda a 
jak může člověk, z ničeho nic přijít o vše co má. 
Měla nám připomenout to, co se stalo, a zanechat 
v nás trochu poučení a hlavně se zamyslet nad tím 
jak to vypadalo, a jak to vypadat bude… 
Tadeáš Kratochvíl, 3. C 
 

 
Výtvarný kurz v Dubu 
nad Moravou 
 
Na konci „babího léta“ se stal místem plenéru pro 
žákyně 2. a 3. ročníku, specializace výtvarná 
výchova, z Gymnázia Jana Blahoslava a Střední 
pedagogické školy v Přerově, kostel Panny Marie v 
Dubu nad Moravou. Ten je již přes 200 let cílem 
poutníků, kteří se přichází poklonit milostnému 

obrazu Panny Marie Dubské.  
Dívky zde strávily čtyři dny, v jejichž průběhu 
postupně kreslily a malovaly obrázky architektury, 
vytvářely objekty a realizovaly land artové akce 
inspirované géniem loci tohoto místa.  
Jako první vzniklo ve farní stodole třicet čtyři 
lineárně kreslených podob obrazu již zmiňované 
Panny Marie Dubské, a to na základě verbálního 
popisu dřevorytu lidového umělce. Některé kresby 
byly naivistické, jiné realisticky prokreslené. 
Magickou působivost obrazu následně dodala 
stříbrná fólie, kterou žákyně vkládaly do jejího 
pozadí.  
Po této aktivitě následovala komentovaná 
prohlídka interiéru barokního kostela a setkání se 
skutečnou podobou obrazu. Dívky se ocitly v 
jednolodním dvoupatrovém prostoru, vnímaly 
specifičnost barokního slohu, prošly si ochoz s 
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chodbou, vystoupaly na kůr s nádhernými 
barokními varhanami a zastavily se u starobylé 
knihovny.  
Vnější podobu stavby v průběhu plenéru poznaly 
dokonale. Kreslily a malovaly kostel, jeho průčelí se 

sochami, ba i přilehlou faru, z nejrůznějších 
pohledů, řešily perspektivu arkád či různých 
zákoutí a neubránily se přitom realismu, expresi, 
ani tvarové nadsázce.  
Krása detailů nejen na průčelí kostela, ale i zboku, 
je přivedla k nápadu prořezat je do stěn 
kartonových krabic a na vernisáži výstavy v rámci 
krátké performance z nich postavit pomyslný 
chrám. S detaily si potom pohrály ještě jednou, a to 
když se staly součástí křehkých mobilů, jež byly 
zavěšeny na masivní trámy střechy ve farní stodole. 
Vlivem větru se lehce pohupovaly a na závěrečné 
vernisáži vytvořily pozadí pomyslnému chrámu z 
kartonů.  
Drobné land artové akce spojené s body artem 
vnesly do kurzu určitou míru uvolnění. Černě 
oblečené postavy studentek se pohybovaly v 
přírodě, v podloubí kostela, na jeho centrálních 
schodech, či v průjezdu do farního dvora a na 
hromadě kamení. Smyslem jejich dramaticko- 
výtvarného snažení bylo vytvořit akci, která by 
sdělila divákům nonverbálními prostředky nějaké 
poselství, nebo na ně výtvarně zapůsobila. A to se 
podařilo.  
Večer před vernisáží, stejně jako poslední chvíle 
před jejím zahájením, byly nekonečně dlouhé. Bylo 
totiž potřeba dokončit všechny zadané úkoly.  

Ve čtvrtek dopoledne si s námi počasí hrálo a „babí 
léto“ nám dávalo znamení, že pomalu končí. Déšť 
nás zahnal pod střechu farní stodoly. Tam jsme na 
stěny a okna nainstalovaly vše, co jsme v průběhu 
plenéru vytvořily. A nebylo toho málo.  
Mgr. Olga Jünglingová 
 

Svitavské dráma… 

 
Svitavy plné kulturního žití 
Rozvíjet se nejen po psychické, ale i sociální a 
kulturní stránce je velmi podstatné. A proto se náš 
tým „dramaťáků“ vydal na dlouhou cestu až do 
Svitav, kde se konala Dětská scéna. Přes zdlouhavé 
a úmorné cestování nám pohled na svitavské okolí 
vrátil sílu a chuť do těl.  
Celých šest dní jsme se navzájem seznamovali a 
prohlubovali si znalosti herectví a divadelnictví. 
Každý z účastníků byl zařazen do některého ze šesti 
nabízených seminářů. Součástí programu byly také 
návštěvy divadelních představení. Vždy se jednalo 
o tři až čtyři vystoupení dětských souborů 
základních uměleckých škol nebo dramatických 
kroužků. Našim úkolem bylo zhodnotit klady a 
zápory představení, posoudit, zdali jsme inscenaci 
dobře rozuměli a jestli pro nás byla čitelná. 
Všechny semináře se na konci Dětské scény mohly 
pochlubit svým divadelním výtvorem, který si sami 
účastníci vypracovali. 
Studentky oboru PMP pracovaly v semináři „Endele 
bendele, tak i tak, budeme si hrát“, který se 
zaměřoval na práci v mateřské škole. Vedla ho 
zkušená „mateřinka“ Hanka Švejdová.  Závěrečné 
vystoupení nám dalo nahlédnout do jejich týdenní 
práce.  
 „Od dramatické postavy k dramatické osobě“. To 
je název semináře herecké průpravy, který byl 
přímo určen žákům středních pedagogických škol. 
Žáci se však zaobírali spíše duševnem (odbourání 
stresu a trémy, uklidnění sebe sama, prohlubování 
empatie, a hlavně vstupování do herecké postavy).  
Prostřednictvím textů, které zpracovávali, se 
dostávali do různých situací. Jejich úkolem také 
bylo podpoření přirozené mluvy v nepříznivých 
podmínkách.  
Seminář „Školní divadlo jako součást vzdělávání“ 
byl zaměřen spíše prakticky než teoreticky. 
Účastníci se vžívali do rolí, rozvíjeli svou fantazii při 
tvoření scének a živých obrazů a seznamovali se 
s různými pracovními podmínkami nejen ve 
skupinách. Závěrečné vystoupení si tento kurz 
připravil. Jednalo se o návštěvu muzea knihaře 
Isaca Miháliho, který byl napůl Žid a napůl Maďar. 
Účastníci se tedy dozvídali mnoho nových 
informací nejen o kultuře těchto dvou národností.  
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Také v tomto semináři byly naše studentky velmi 
spokojené.  
„Písničky a hudba v divadelní inscenaci pro děti“ je 
seminář s hudebním zaměřením. I v tomhle 
semináři se naše škola angažovala alespoň jedním 
členem. Jednalo se o praktickou hudebně-
inscenační dílnu. Jejich závěrečné vystoupení tedy 
bylo více hudební. Účastníkům ostatních seminářů 
se otevřela ústa úžasem, když se ozval mohutný 
hlas jednoho ze seminaristů. Velký obdiv měli také 
dva mladí kluci, kteří krásně zpívali a hráli nejen na 
kytaru a housle, ale i na harmoniku! Inscenace této 
dílny pod vedením Karla Šefrny si odnesla nadšené 
ovace.  
Aby toho nebylo málo, měli jsme možnost 
navštěvovat různorodé doprovodné programy. 
Večery nás provázela hudební skupina Fast Food 
Orchestra, netradiční koncert tříčlenné skupiny, 
která hrála snad na vše, na co se dá hrát, a dále 
také různá divadelní představení. Pokud měl člověk 
společnosti a kultury nad hlavu, stačila procházka 
po Svitavách. Za návštěvu stál tamní park 
s krásným rybníčkem a památníkem Oskara 
Schindlera, který má své místo v srdcích nejen 
svitavských obyvatel.  Více jsme si o něm mohli 
přečíst v Muzeu města Svitav, kde byly 
k nahlédnutí rovněž expozice africké zvěře a 
kultury, ale i unikátní expozice praček všech dob. 
Kdo muzeum nenavštívili, tak prohloupil. Účastníci 
Dětské scény měli vstup nejen do muzea, ale i do 
bazénu zdarma.  
Už nyní je nám, studentkám, které byly ve 
Svitavách na Dětské scéně, líto, že jsme musely 
domů. I přes nepříznivé počasí a spaní ve spacáku 
na karimatkách bylo ve Svitavách skvěle. Na 
Dětskou scénu ve Svitavách rozhodně 
nezapomeneme!  
Hedvika Žádníková, 4. D 
 

Rozhovor se 
zástupkyní ředitelky 
gymnázia J. Blahoslava 
Mgr. Kadaníkovou o 
havárii 
 
Všichni už určitě slyšeli, že se na gymnáziu stala 
havárie. Také se povídalo, že studenti měli díky této 
nehodě dva dny volna. Mnozí z nás jim možná 
záviděli, že můžou doma lenošit, jiní si zase 
stěžovali na to, že kvůli výdajům na opravy 
nebudou peníze na výlety. Jak tomu, ale bylo ve 
skutečnosti, nikdo nevěděl. Proto jsme požádaly o 

rozhovor zástupkyni gymnázia, paní Pavlu 
Kadaníkovou, která nám celou situaci osvětlila. 
 
Jak a kdy k havárii došlo? 
Někdy v noci ze středy na čtvrtek vyletěla ze stěny 
v mém kabinetu vodovodní baterie a celou noc 
tekla voda. 
 
Kdo a kdy na to přišel? 
Pan školník, ráno v šest hodin. V tu dobu mu začíná 
směna.  Hned, když vešel, viděl, že ho ve škole vítá 
voda. 
 
Jaké škody havárie způsobila? 
Vyplavilo to kabinet zástupkyně ředitelky, kabinet 
anglického jazyka, multimediální učebnu, učebnu 
primy, vestibul a chodby. Dílny pana školníka, šatny 
uklízeček a kabinet výpočetní techniky. 
 
Byla přijata nějaká opatření k tomu, aby se 
podobné situaci zabránilo. Jestli se jí zabránit dá. 
Já samozřejmě nejsem odborník. Proto jsem se 
ptala instalatérů. Tvrdili mi, že se to může stát v 
podstatě kdykoli. Je to velmi stará budova a nikdo 
nemůže s jistotou vědět, co se ve zdech skrývá. 
 
Kdy by měly být tyto škody opraveny? 
To si ani netroufám odhadnout. Záleží na tom, jak 
brzo promáčené stěny vyschnou. Jeden z 
řemeslníků tvrdil, že to vyschne během tří týdnů, a 
byl tu takový, který tvrdil, že si počkáme až do 
Vánoc. Provoz školy však už omezený moc není. V 
multimediální učebně už se učí. Největší omezení 
provozu se tak týká mě. Jsem teď takový 
bezdomovec (smích). Ne, mám tady svůj „domov“. 
Dál je na tom nejhůře kabinet anglického jazyka, 
odkud se museli učitelé přestěhovat do jiných 
kabinetů. Tento kabinet byl vodou velmi vážně 
poničen. 
 
Byly už vyčísleny škody? 
Ještě ne. Budovu gymnázia ale vlastní město 
Přerov a je samozřejmě pojištěná. Čekáme již 
pouze na vyjádření pojišťovny. Všechny škody a 
náklady na opravu budou samozřejmě hrazeny z 
pojistky. 
 
U nás na „pedáku“ se povídalo, že studenti 
gymnázia nešli ve čtvrtek a v pátek do školy. Je to 
pravda? 
Ve čtvrtek měli studenti z vyššího gymnázia volno, 
studenti z nižšího gymnázia se do půl dvanácté učili 
na pedagogické škole. V pátek byla výuka zrušena 
jak pro vyšší tak pro nižší stupeň gymnázia. 
 
Děkujeme za rozhovor. 
Aneta Machálková a Klára Orgoňová, 2. D 
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Dítě ráje 
 
Na začátku září jsem mohla být přítomna 
vystoupení našeho spolužáka Jirky Solaře, u 
příležitosti Litovelských slavností, které se konaly 
v našem městě. Jirka studuje ve 3. D na 
pedagogické škole. Jelikož se představení 
s krátkými scénkami z muzikálů Pomáda a Děti ráje 
dočkalo velkých ovací snad všech věkových 
kategorií, napadlo mě, že svému spolužákovi 
položím několik otázek ohledně jeho koníčku. 
Myslím, že jeho odpovědi by mohly zajímat i vás… 
 
Jirko, jak dlouho se plně věnuješ zpívání? 
Oficiálně asi 2 roky. 
 
Navštěvuješ tedy nějakou pěveckou školu? Máte i 
jiné koncerty než tento, jak často koncertujete? 
Ano, zpívám ve škole populárního zpěvu 
v Olomouci, kde mě vede paní profesorka. 
Koncertů máme celkem dost. Jednou měsíčně 
menší, jako například u vás v Litovli, a jednou za půl 
roku velké, kde hrajeme celý muzikál. Jinak 
v sezónách navštěvujeme plesy, zábavy a různé 
společenské akce. 
 

 
 
A co tvůj koníček vyžaduje? Máte hodně napilno 
s muzikály? 

Míváme asi 20-30 vystoupení ročně, nyní 
s muzikálem Děti ráje. 
 
A jakou roli jsi obsadil? 
Hraji rockového frajírka.  
 

 
 
Jsi spokojen s rolí? 
To ano, ale jelikož se o 20 let později postava stane 
alkoholikem, je pro mě nepříjemná jedna 
„alkoholická“ scéna. 
 
To tě ale určitě neodradí. Máte v plánu i nějaké 
jiné muzikály, popřípadě písně? 
Jasně. Tento rok připravujeme muzikál Pomáda. 
Vlastně jsi mohla vidět ukázky na našem 
litovelském koncertu. 
 
Tam máš také nějakou důležitou roli? 
Ztvárním Dannyho (ve filmu John Travolta). 
 
A jak jste s přípravou daleko? 
Zatím se připravujeme pouze tanečně a pěvecky 
každý týden. Po Novém roce přibude i herectví. 
 
A kdy předpokládáte uvedení nového muzikálu? 
Kolem března a dubna. 
 
Slyšela jsem také, že ses zúčastňoval různých 
soutěží. Můžeš mi o nějaké, pro tebe významné, 
povědět? 
O jedné velice rád mluvím. Byla teď v září na rádiu 
KissStar. Odtud jsem si odnesl první místo s cenou. 
 
Cena byla jaká? 
Zájezd do Itálie, ale daroval jsem ho mamce a 
sestře, měly radost. 
 
No vidím, že máš hodně napilno a do toho ještě 
škola. Tak ti děkuji za rozhovor a ať máš více a 
více úspěchů! 
Kristýna Šanová, 3. D 
 

Turnaj v pIšQworkách 
V pátek 2. listopadu se na naší škole konal 
pišqworkový turnaj. Nejdříve ze všeho proběhlo 
zapsání týmů, následně dostali hráči informace 
k průběhu soutěže a pak už se mohlo začít hrát. 
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Chvíli poté byly zakresleny první symboly a 
rozehrány první partie. V celé místnosti panovala 
přátelská atmosféra a každou chvíli někdo vítězně 
zajásal či nesouhlasně zamručel, když se mu 
nedařilo. 
 

 
 
Po prvním kole proběhlo sčítání výher a proher, při 
kterém hráči netrpělivě postávali u „výsledkové“ 
tabule, aby zjistili, zda postupují do osmifinále 
soutěžního „pavouka“. Když byly konečně vyvěšeny 
výsledky s postupujícími týmy, zjistili jsme, že mezi 
postupujícími je i jeden z našich týmů – „Piškoti“, 
kteří byli poněkud překvapeni, protože postup 
nečekali. 
Někteří poražení odešli, ale jiní zůstali a čekali, jak 
se bude hra dále vyvíjet. A tak se hrály další a další 
zápasy a naši Piškoti stále postupovali, až se 
nakonec umístili na krásném čtvrtém místě 
z původních osmnácti týmů. Na první místo se 
probojovali „Stray dogs“ z Kojetínského gymnázia, 
kteří budou zaslouženě pokračovat dále. 
Celý turnaj proběhl v přátelském duchu a na všech 
bylo vidět, že si hru opravdu užili. 
Denisa Švarcová, 3. D 
 

Literární tvorba 
Jak si představujete úspěch? 

Úspěch je pozitivní výsledek snahy 
jednotlivce nebo skupiny o dosažení určitého cíle. 
Cíl může být jakýkoli. Žádný úspěch ovšem není 
zadarmo. Aby člověk dosáhl dobrého výsledku, 
stojí ho to mnoho dřiny a volného času. Kdyby byl 
úspěch zadarmo, nikdo by si ho nevážil.  
Řada z nás si pod pojmem „úspěch“ představí 
hlavně materiální hodnoty, jako jsou peníze a 
majetek. Jenže opravdu je tohle ten správný 
úspěch, který nás naplňuje pocitem spokojenosti? 
Podle mého názoru je to hlavně citová záležitost a 
dobrý pocit z dobře odvedené práce. Představuji si 
práci vedoucí k úspěchu jako takovou pomyslnou 
cestu. Cestu, která je plná radosti i smutku, štěstí i 

smůly, trpělivosti, a hlavně tvrdé dřiny. Co si ovšem 
musím uvědomit, je to, že dobrý výsledek nemusí 
přijít hned, neboť cesta je plná překážek, při 
kterých si člověk sáhne až na dno svých sil a také 
utrpí mnoho pádů. Důležité ale je, znovu a znovu 
vstát a jít zpříma. Jedině tudy vede cesta k 
úspěchu. 
Adéla Janků, 2. AP     

Elf – pán lesa 

Les je kouzelné místo samo o sobě. Ale když se do 
něj zadíváme hlouběji, zjistíme, že zde žijí bytosti 
od nás odlišné. Elfové. 
Jako by stál přede mnou, přesně vím, jak vypadá, i 
když je jen v mé mysli. Vysoký bílý muž, dlouhé 
blond vlasy, vzadu částečně sepnuté dřevěným 
skřipcem. Čistá linie jeho tváře se podobá té lidské. 
Pod vysokým hladkým čelem, schované pod 
hustým obočím, leží krásné, zářivě zelené oči. 
Dlouhé řasy zakrývají horní víčka. Má úzký dlouhý 
nos, a když se podíváme níž, spatříme plné růžové 
rty. Jeho líce jsou mírně načervenalé. To, co nás ale 
zarazí, jsou velké, opravdu špičaté uši. Jsou typické 
pro každého elfa, svým způsobem krásné. 
Oválnou hlavu nese dlouhý hubený krk, pod nímž 
můžeme vidět mužné, mohutné, vypracované tělo. 
Linie svalů na pažích jsou rozpoznatelné i z dálky. 
Jelikož přes jeho oblečení nevidím, mohu jen 
hádat, jak asi vypadá elfova hruď a břicho. Určitě 
pod jeho bledou kůží vystupují hrbolky břišního 
svalstva. Nohy má dlouhé a chodidla větší než 
obyčejný člověk. 
Šaty, které nosí, na mě působí velmi zvláštně. 
Vypadají jako vyrobené z mechu, kapradí a jiných 
rostlin z lesa. Sem tam se na nich objevují i barevné 
kytky, které má, mimo jiné, elf i ve vlasech. Trikot 
zahaluje skoro celé mužovo tělo, až na ruce a nohy 
od kolen dolů. Nemá boty, jen takové silnější 
ponožky vyrobené z listí. Opasek z kůže nějakého 
zvířete zdobí tento hábit.  
Na zádech si tahle pohádková bytost nese luk a 
šípy, zřejmě vlastnoručně udělané. Zapomněla 
jsem na přírodní náramky, které visí na obou 
zápěstích a pravém kotníku. 
Nevím, zda mohu popsat jeho charakter, ale snad 
bude stačit, když napíšu, že elfův pohled je tak 
rozumný a hluboký, že by mohl vidět až do mé 
duše. 
Přála bych si potkat tohoto lesního pána osobně. 
Byl by to největší zážitek v mém životě. 
Eliška Spurná, 2. BP 

Pohádková postava „LÁSKA“  

Tato pohádková postava je důležitá nejen v 
pohádkách, ale i v lidském životě.  Je stejná jako cit, 
který v sobě chováme – „Lásku“.  
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Láska je velmi okouzlující, nádherná, čarovná a 
laskavá. Na druhou stranu však může být i 
bolestivá, ostýchavá a klamoucí.  
Láska je velice krásná. Má velmi jemný obličej, 
který ji činí neodolatelnou. Když se jí podíváte 
hluboko do očí, s krásně dlouhými řasami, ztratíte 
se v nich jako v nekonečné temné propasti. Po 
chvíli však naleznete zářící světýlka ukazující vám 
světlo a odvahu prohlédnout si ji lépe. Široký 
úsměv vás omámí a je vám dobře a blaženě. Tenký 
a líbezný hlásek jejího smíchu vedoucí do jiného 
světa, pohlcující vše kolem, omámí snad každého, i 
proti jeho vůli. Má dlouhé volně spuštěné kudrnaté 
vlasy měnící barvu podle slunečních hodin. Ráno 
blond jako něžnost, odpoledne hnědé jako hříšná 
čokoláda a večer odstín tizianové jako výraz vášně.  
Ladné a křehké tělo Lásky obepíná nejjemnější 
hedvábí růžovobílé barvy. Štíhlý pas má obvázaný 
páskem lučních květin a bělavé nohy pobíhající na 
boso. Na pohled je to velmi křehká bytost. Jako 
kdyby byla přelud. Proto s ní musíme zacházet 
opatrně, aby se nám nevytratila před očima.  
Jestliže Lásku využijeme, můžeme poznat i její 
druhou stránku. Tato okouzlující bytost, která 
dokáže očarovat každého, se změní. Místo 
vášnivých jisker a třpytu v jejích očích uvidíme 
blesk spalující nás pohledem. Její úsměv ochabne a 
z laskavého křehkého obličeje se vytratí štěstí, 
které jste v něm našli. Stejně tak jako se lidé v 
životě vzbouří, vzbouří se i ona. Je nebezpečná a 
ukrutná. Stejně tak může být i zklamaná. To potom 
v jejích očích vidíme bolest, žal, smutek a touhu po 
štěstí. Tělo má ochablé, vlasy zplihlé a bez lesku.  
Láska má pro každého z nás spoustu podob a je jen 
na nás, kterou si vybereme a kterou podobu nám 
ukáže. 
Kristina Češková 2. BP  
 

Jak si představuji inteligentní domy 
budoucnosti a jaké funkce takových 

domů by se mi líbily? 

Pod pojmem inteligentní dům mě napadá spousta 
věcí. Samozřejmě jak pro koho by byla inteligentní 
má představa. Myslím si, že každý potřebuje 
k životu v některých směrech rozdílné věci. Mně by 
se líbilo, kdyby můj budoucí dům vypadal 
extravagantně: „Skládá se ze zrcadel, přes která 
není vidět dovnitř, ale já vidím na okolí. Dům stojí 
uprostřed krásné přírody, kde je čerstvý vzduch a 
klid. Na zahradě máme obrovský krytý bazén 
s mořskou vodou a umělými vlnami. V obývacím 
pokoji nesmí chybět krb. Zábradlí u schodů je 
opatřeno výtahem pro nemohoucí lidi na vozíčku.“ 
Tohle by byly věci důležité zejména z hlediska 

zdraví. Ale, co se týká mé široké fantazie, běží mi 
hlavou mnoho dalších myšlenek.  
Například, kdyby se lidé mohli se svými domy 
přemisťovat do jiných zemí a krajin. Jen stisknout 
tlačítko a už byste byli třeba v Americe a váš dům 
by stál v New Yorku vedle sochy Svobody. A co 
třeba podvodní domy? To by byla teprve zábava. 
Nepotřebovali bychom v podstatě ani televize, 
stačí pohled na živý podmořský svět. A udělat 
jediným pomyšlením ze svého království na chvíli 
něco úplně jiného, to také není špatné. Například 
gigantickou koncertní halu, kde zrovna hraje vaše 
nejoblíbenější kapela. V podstatě něco na způsob 
přemisťovacího stroje. Zní to jako popis nějakého 
science-fiction filmu. Připadá mi to směšné. Ale na 
druhou stranu, co my víme, co bude za nějakých 50 
či 100 let? Třeba naši planetu ovládnou 
mimozemšťané a místo budov tady všude budou 
UFO talíře. Nebo lidé nebudou jezdit po silnici, ale 
létat mezi mraky i na kolech. To je ve hvězdách. 
Každopádně dnešní technologie už dokážou 
ledacos.  
Vlastně nevím, co mám považovat za inteligentní 
nebo užitečné. To je jako když řeknu, že sekačka na 
trávu je užitečná. Co když za nějakých pár let už 
bude jezdit po trávě sama a zároveň i zalije 
zahradu, potom se sama uklidí a odjede si hezky 
zpátky po svých do garáže. Ale jak potom budeme 
inteligentní my, lidé, když stroje budou všechno 
dělat za nás a budou vlastně chytřejší a schopnější 
než my sami? Je to prostě celé jen fantazírování. A 
proto se radši nechám překvapit. Je asi lepší 
nemyslet na budoucnost a řídit se přítomností. 
Protože nikdo nemůže vědět, co bude. Téměř. 
Ledaže nějací vědci by už měli tajně jasno v tom, co 
můžeme očekávat. Ale já si myslím, že to neví 
nikdo. Však přece podle mayského kalendáře má 
údajně být 21. prosince 2012 konec světa. Tak proč 
si vlastně dělat starosti a zabývat se tím. Že?! 
Eva Gadhofová, 2. BP 
 

Jak chci bydlet a jak chci cestovat, až 
budu velký  

Byt budoucnosti – byt inteligentní 

Až budu velký, chtěl bych bydlet ve velkém 
inteligentním bytě v centru Prahy. Moc by se mi 
líbilo propojení moderních technologií se starým 
nábytkem. Hned v předsíni by mi dům automaticky 
nabídl tablet či chytrý telefon s funkcí remote 
control, abych mohl ovládat většinu elektrických 
spotřebičů a zbytečně nehledal pod pohovkou 
zapadlé ovladače. Všude na stropech a na stěnách 
by bylo úsporné LED osvětlení, které by dokázalo 
měnit jas a barvu na základě počasí a naší nálady. V 
kuchyni by byl sporák s troubou, který by sám 
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dokázal odhadnout dobu vaření a nastavil by si i 
teplotu, při které bude masíčko rovnoměrně 
opečené a polévka bude mít tu správnou chuť. Přes 
tablet bych si na dálku dokázal dát vařit kávu či 
napustit vanu horkou vodou, abych zbytečně 
neztrácel čas. Pokud bych opustil dům a omylem 
nechal zapnutou žehličku nebo otevřené okno, 
systém by mi okamžitě odeslal sms zprávu na 
mobilní telefon, žehličku by vypnul a okno zavřel. 
Inteligentní byt by se postaral i o moje bezpečí, 
neboť by v něm byly zabudovány kamery, čidla 
pohybu a infračervené závory hlídající balkón, ze 
kterého by nemohlo nešťastnou náhodou 
vypadnout dítě ani domácí mazlíček. 
Inteligentní dům nebo byt by měl být schopen nás 
ochránit a usnadnit nám každodení činnosti. 
Naštěstí máme inteligentní domy i byty téměř na 
dosah. Společnost Insight home u nás v Česku 
postavila prototyp inteligentního domu. Zajděte se 
podívat… 
Marek Foltýnek, 2. A 
 

Být či nebýt 

Zastihli jsme na slavnostním otevření divadla The 
Globe v Londýně prince Hamleta, který je sice 
poslední dobou velmi vytížený, ale na nás si našel 
malou chvilku času a poskytnul nám exklusivní 
rozhovor ze svého soukromí.  
 
Princi Hamlete, donesla se nám informace, že 
podezíráte svého strýce Klaudia z vraždy vašeho 
otce. Co nám k tomu řeknete? 
Na tento dotaz musím s politováním odpovědět, že 
opravdu svého strýce podezírám. 
 
Co vás k tomu vede? A proč jste se pustil do 
vyšetřování vraždy sám? 
Budete mě mít za blázna a asi mi to nebudete věřit, 
ale zjevil se mi duch mého otce a řekl mi, kdo ho 
zabil! Je to pošetilé, to nepopírám. Chtěl, abych ho 
pomstil a Klaudia řádně potrestal, proto beru 
spravedlnost do vlastních rukou. 
 
Byli jsme na vašem představení. Proč zrovna tato 
tématika bratrovraždy? 
Vím, jak Klaudius mého otce zabil, chtěl jsem mu to 
připomenout a podnítit ho k tomu, aby se přiznal. 
 
To vypadá, jakoby se vám to nepodařilo. Máte už 
v plánu nějaké další kroky k tomu, aby se přiznal?    
Máte pravdu, nepodařilo se mi to, má výčitky 
svědomí, ale stále se nepřiznal. Abych vám 
upřímně řekl, bojím se, že na to doplatím. 
Omlouvám se, ale dále to nechci rozebírat, možná 
vám časem poskytnu další rozhovor. 

Děkujeme za rozhovor a váš čas, přejeme vám, 
abyste svou tragickou rodinnou záležitost vyřešil.    
Lucie Jindřichová a Markéta Karasová, 2. AP 
 

Setkání s malým princem ve 21. století 

Prolog: 
Když jsem šel jednou v pátek odpoledne ze školy 
domů, viděl jsem na chodníku zmateně pobíhajícího 
chlapce. Někoho mi připomínal. Vypadal úplně 
stejně jako chlapec z mé oblíbené knihy od Antoina 
de Saint-Exupéryho. A poté mi to došlo! Je to ON! 
Malý princ! Vydal se za mnou a začal se mě ptát. 
 

 
 
Dialog: 
MP: Dobrý den, řekni mi prosím, na které planetě 
jsem a jaký je rok. 
JÁ: Ehhh… Jsi na planetě Zemi. A je rok 2012. 
MP: Ááá… kdysi jsem zde byl. Na poušti mě 
uštknula písečná zmije a poté jsem usnul a objevil 
se zde na Zemi. Řekni mi prosím, kde je Pijan. 
JÁ: Pijan už není jen jeden, ale je jich spousta, sedí 
v kasinech a hernách. 
MP: To je podivné, já znal jen jednoho. A kdepak 
bych našel Byznysmena? 
JÁ: Ve vládě, tam jich máme plno, nechávají se 
podplácet a nosí si domů miliony v krabicích od 
vína a pak nemají peníze na platy poctivě 
pracujících lidí. 
MP: Co to je za Svět? Dřív byli všichni jen jednou. A 
kde bych našel Krále? 
JÁ: Ten právě hledá další propisku, kterou by přidal 
do své sbírky. 
MP: A je tu alespoň lampář jen jeden? 
JÁ: Hmmm není. Je jich také mnoho, z jejich daní 
jdou peníze do kapes Byznysmenů a Krále. 
MP: A kde jsou? 
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JÁ: Chystají se na demonstraci proti vládě. Chtějí 
totiž lepší životní podmínky a jistoty. A taky nové 
Byznysmeny a Krále. 
MP: Máte zde alespoň nějaké růže? 
JÁ: Jistě v hypermarketu jich mají plno. 
 
Epilog: 
Malý princ se nakonec rozhodl vrátit na svoji 
planetku, ke své růži, vyhaslé sopce, k vykopávání 
baobabů a pozorování západů slunce. Na Zemi se 
mu totiž nelíbilo.  
Jiří Šafránek, tercie 

 
Investigativní Ivan aneb Ktož sú boží 

bojovníci 

Reportér Ivan Palous se jednoho dne v zápalu své 
investigativní novinařiny dostane pomocí stroje 
času do 15. století a setkává se s husity… 
Ivan: Kde to jsem? Kam mě to, u všech rohatejch, 
zas vykoplo? Hej, vy, kde to jsem? 
Žižka: Ty přec v husitském táboře jsi, ale tvá mluva, 
bratře, je zvláštní. A kde zbroj tvá jest? Nejsi ty 
křižácký vyzvědač? 
Ivan: Néé, já jsem reportér z CÓ.TÓ.JÉ., a napíšu si 
o tobě článek, kameru jsem si zapomněl v autě, ale 
jestli to vydají, tak si koupím novou kameru i auto. 
Žižka: Reporpét? To neznám, ty budeš vyzvědač. 
Ivan: Jo ták, jakože jsem špicl… nebojte, jenom si o 
vás zjistím pár informací a hned zase půjdu… 
Žižka: Ale ne, to je vyzvědač, ty tomu nerozumíš. 
Ivan: Kdy jste se narodil? 
Žižka: Stráže! Jest zde vyzvědač, hajdy s ním do 
stanu. 
Ivan: Jejkote mankote, no vás tu teda je. 
Žižka: Později nám povíš, kolik vás je, kde jsou vaše 
valy, kdo vás vede… 
Ivan: Hele, WALL.E je sci-fi i z naší doby, tak tady 
neplácej hlouposti. 
Husita-stráž: Bratře Žižko, nedal-li jsi mu ránu po 
hlavě, pak je to asi blázen. 
Ivan: To je kopí, čím mě bodáte do zad? 
Žižka:Ne, to je přec sudlice na sundávání rytířů 
z koní… ale co ti to říkám, pod zámek s ním! 
Ivan: A kdo vás sponzoruje? 
Husitský vyzvědač: Bratři, křižáci se blíží! 
Žižka: Do zbraně a za Husa! 
Husité: Za Husa! Kdož sú boží bojovníci… 
Ivan: Počkat, to mě tu jen tak necháte? 
Husitská stařena: Kdo jsi, mladíku? 
Ivan: To je jedno, jak se teď dostanu do svého 
věku? Autu blafl motor a stroj času shořel. 
Husité: A zákona jéého… 
Husitská stařena: Áááá, satanáš! 
Husité: Proste boha ku pomoci… 
Jan Kubík, tercie 

Kaligram  

 
Zuzana Witosová, 3. D 

 
O mé budoucnosti  

O své budoucnosti přemýšlím mnoho, ale dosud 
nejsem rozhodnut úplně.  Jelikož bych rád žil ve 
velkoměstě, představuji si své bydlení v bytě, 
nejlépe v cizině - v Berlíně, Londýně nebo New 
Yorku. Bydlet takto chci až v době, kdy budu mít 
založenou rodinu. Sním o třech dětech a manželce, 
se kterou bych strávil zbytek života. Proto si 
například i cestování dokážu představit jen se svojí 
rodinou. Rád bych navštívil mnoho zajímavých 
míst.  
Byt je podle mého názoru v dnešní době 
výhodnější a modernější než dům, proto chci žít 
v jednom takovém bytě. Z pohledu energií je byt 
určitě méně nákladný a rodina více pečuje o 
pořádek v bytě než v domě. Také si uvědomuji, že 
peníze mohou být v budoucnosti čím dál větší 
problém, proto bych ve svém budoucím bytě rád 
zrealizoval pár projektů úsporného bydlení, které 
mi snad pomohou tento nemalý problém řešit. 
Navíc tato opatření zvyšují pocit komfortu v bytě a 
mění ho ve velmi moderní a nápaditý. Vím, že za 
pár let to bude samozřejmostí u všech dražších 
bytů, a věřím, že se tyto projekty rozšíří natolik, že 
se stanou jedním z kritérií, na které budou lidé při 
výběru bytu brát zřetel.  
Tyto nápady bych rád uskutečnil. Nejdříve ale 
musím úspěšně dokončit školu a najít si to pravé 
zaměstnání a hlavně založit rodinu, bez které bych 
si nic takového představit nedokázal. Ve svém 
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životě nechci být sám, a chci vychovávat společně 
se svou manželkou více dětí a zajistit jim život, ve 
kterém to nebudou mít tak těžké jako mnoho 
ostatních.  
Jak jsem již ale upozornil v úvodu, nemám o své 
budoucnosti zcela jasnou představu. Kromě 
zmíněných přání existuje mnoho dalších věcí, které 
se mohou kdykoliv pokazit a nic z toho se mi 
nesplní, i když mé představy nejsou 
neuskutečnitelné. Ale snažit se o plnění svých snů a 
představ se nepřestanu. 
Denis Knejzlík, 2. B 
 

Havraní Zpěv  

Zvony řvou, 
výstražný oheň začal plát. 

Líbáš svou, 
naposled slibuješ jí, že se vrátíš. 

 
Její oči stávají se vodopády. 

Myšlenky o tom, co se může stát. 
Zatlačit ty slzy už jen ze zásady, 

všechny ty představy, že všechno ztratíš! 
 

Zbroj řinčí 
a teče rudá krev. 

Výhra nebude ničí 
a jako rekviem havraní zpěv. 

 
Do řady! A připravte si zbraně! 

Ve chvíli z každého se stává vrah. 
Všichni si představte své poslední přání, 

jestli fantazie nějaká zbyla. 
 

Adrenalin zlehčuje ti sekyru 
a touha nechcípnout zahání strach. 

Krev, krev, krev, tisíc příběhů beznaděje. 
Dnes večer pomáhá jen hrubá síla. 

 
Zbroj řinčí 

a teče rudá krev. 
Výhra nebude ničí 

a jako rekviem havraní zpěv. 
 

Na sebe křičíš: Tohle ne! Tohle nejsem já! 
Kde jsou ty přesvědčení? Poslední umírá! 
Potoky krve jako předloktí naběhlých žil! 

Všechny ty oči, já se nedivím, že jsem to nepřežil. 
Ondřej Bala, 4. AP 

 

Jak Svíčka Záříš  
 

Tvářím se jako drsnej rváč  

A přitom sil mám míň, než dost.  

Víš dobře – nejsem žádnej bůh  

A přesto si mě vážíš…  

 

Děkuješ, i když nemáš zač  

A málokdy máš na mě zlost.  

Dávám to, co jen můžu dát  

A ty jak svíčka záříš.  

 

Hádám se, abych radost měl,  

Až se zase usmířím.  

A pak se s tebou proletěl  

Až tam, kde můžem jenom my.  

 

Zapomenout na zbytečnosti  

A naše trapný starosti.  

Mínusy měnit v přednosti –  

To nejde? K čertu s námi. 

Ondřej Bala, 4.AP 

 
Černá Zář 

Stopy mi říkaj, kde jsem byl. 

A obzor čeká, až za ním dojdu.  

Víc řek jsem ještě nezkusil,  

Než napil jsem se dosud.  

 

Dál běžím sám cestou mi známou  

A je to ještě zatraceně kus.  

Ostrý vítr řeže tvář  

A na obloze Malý vůz.  

 

Co já vím, zda se vrátím,  

Když nohám zbývá málo sil?  

Nechávám ti černou zář  

Ať víš, že jsem tu byl…  

 

Nestačí mi, kde zrovna jsem,  

Nemůžu zaboha tě dostat.  

Vím, kudy jít, ale kam mi schází,  

To si nechám zdát…  

 

…o tom si nechám zdát…  

 

Rozpal žár, který máš – ty o něm víš!  

Vítr si hraje s tvými vlasy – a už to mu závidím!!  

Mysli si to, co chceš,  

Tvůj žár je fakt síla, já se neudržím!!!  

Ondřej Bala, 4. AP  
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Kde chci být za 20 let?  

Téměř každý by chtěl vědět, co ho v životě čeká a 
nemine. Ale právě v tom je život tak krásný, že 
nikdo neví, co bude zítra.  
Už ve školce jsem chtěla být učitelka, ve škole se mi 
pak učitelské povolání líbilo ještě víc, a když mě 
v  9. třídě rodiče i učitelé ujistili, že k této profesi 
mám dobré předpoklady, neváhala jsem. Přijali mě 
na pedagogickou školu a na čtyři roky bych měla 
mít vystaráno. Když se tedy nic nestane. Teď si 
studentský život můžu užívat plnými doušky a 
radovat se z každé volné chvíle právě proto, že jich 
moc není.  
Co ale bude za 20 let? Paní učitelka ve středním 
věku se třemi dětmi, hodným manželem, 
uklizeným dvoupatrovým domečkem s velkou 
zahradou.  Nebo taky stará zahořklá panna, 
otráveně se loudající každý den do práce, která 
ještě nebydlela s nikým jiným než s rodiči.  
Přesně za dvacet let- 19. září mi bude třicet sedm. 
Budu si asi říkat, čtyřicítka na krku, půl života za 
mnou.  Budu asi přemýšlet, jak rychle těch dvacet 
let uteklo.  Možná si taky vzpomenu, jak jsem kdysi 
v sedmnácti seděla o volné hodině na školním 
počítači a vymýšlela, co ještě napsat do slohové 
práce. 
Ludmila Janásová, 2. AP   

 

Závěrečná  

 
Svět dnes mlčenlivý ve své koláži 

v zrcadlech chodníků se odráží 

Žel bohu slastný cit, 

propastmi vláčen mučen a bit. 

Jsi vnější podnět, který zmizel, 

ale smyslový dojem zůstává. 

Je to radost i velká svízel, 

že jsi snů mých postava. 

Prázdná nádraží a zasnění chodci – 

proč jsem vás neviděla? 

Ptáš se, proč už neslyšíš hudbu? 

Není drahý většího ticha, než když zemře láska. 

Já jí nasadila oprátku, 

a tys skopl židli. 

 
Tereza Maliková 

 
 

 
 
 
Redakce 
Supervizorka: Mgr. Eva Fojtová 
Technická úprava: Mgr. Josef Vytřísal 
 
Příspěvky napsali:  
Mgr. Olga Jünglingová; Adam Podaný, 4. C; Tadeáš 
Kratochvíl, 3. C; Hedvika Žádníková, 4. D; Aneta 
Machálková, 2. D; Klára Orgoňová, 2. D; Kristýna 
Šanová, 3. D; Denisa Švarcová, 3. D; Adéla Janků, 2. 
AP; Eliška Spurná, 2. BP; Kristina Češková, 2. BP; 
Ludmila Janásová, 2. AP; Eva Gadhofová, 2. BP; 
Marek Foltýnek, 2. A; Lucie Jindřichová, 3. AP; 
Markéta Karasová, 3. AP; Jiří Šafránek, tercie; Jan 
Kubík, tercie; Zuzana Witosová, 3. D; Kateřina 
Skýpalová, 3. AP; Denis Knejzlík, 2. A; Ondřej Bala, 
4. AP  a Tereza Maliková 
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Do soutěže  
Píšeme písničky pro děti 

se mohou zapojit  
žáci pedagogické školy  

bez rozdílu věku, 
 hudebních zkušeností  

a studijního  
zaměření.  

 
Soutěž patří  

mezi aktivity, které  
se staly tradiční součástí  

života naší školy. 
 

 A jako vždy 
Vás čekají hodnotné  

věcné ceny!   
Svůj  
hudební nápad  
můžete  
v průběhu pěti týdnů  
konzultovat 
se svým učitelem  
hudební výchovy 
a nástroje 
nebo s garantem 
soutěže.  
 
 
 

Termín konání soutěže: od 22. října 2012 (vyhlášení) do 26. listopadu 2012 (ukončení) 
Finanční zabezpečení: Sdružení pro spolupráci a pomoc střední pedagogické školy 
Historie soutěže: první ročník autorské soutěže byl vyhlášen v Roce české hudby 1984 
 

Stačí  napsat na list notového papíru  melodii,  akordové  značky  a text, 

samozřejmě také třídu, jméno autora hudby (své jméno) a jméno 
autora textu. Na dobrém textu hodně  záleží.    Napište text vlastní, 
nebo si vyberte 

text od některého českého básníka. Přejeme Vám hodně 
úspěchů v tvůrčí práci.  
Termín pro odevzdání písniček je pondělí 26. listopadu 2012.  
 


