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Vážení čtenáři, milí studenti, 

 

školní rok nám už pomalu dospěl ke konci a Vy právě otevíráte strany posledního, čtvrtého, čísla našeho 

časopisu. Jelikož už do prázdnin nezbývá mnoho, všichni teď kvapně opravujeme a uzavíráme známky 

v jednotlivých předmětech. I přes to však věřím, že si najdete čas na přečtení tohoto čísla. 

 

Hlavním tématem aktuálního čísla nemůže být nic jiného než oslavy 110. výročí založení školy, na které se 

už téměř měsíc připravujeme. Ty proběhnou v sobotu 16. června od 9:00. Budete si moci prohlédnout 

výstavu historie školy, navštívit budovu ZŠ 710, ve které sídlilo gymnázium mezi lety 1953 až 1992. Dále se 

pak můžete zúčastnit kulturního pásma školní akademie, poslechnout si koncert Boršičanky a dechového 

orchestru ZUŠ Bučovice či strávit příjemný společenský večer v Katolickém domě. 

 

 

Ohlédneme-li se za uplynulým školním rokem, všimneme si, že náš časopis prošel několika změnami. 

Dočkali jsme se nejen nové grafické podoby, ale i rozšíření a propracování jednotlivých rubrik. Přibyly nám 

tak fejetony, komiksy, nové titulní stránky a mnoho dalšího. 

 

Zároveň bych chtěl pogratulovat všem maturantům k úspěšnému složení zkoušek dospělosti, ve kterých 

dosáhli nad očekávání dobrých výsledků. Jelikož i několik maturantů bylo členy redakce, budeme muset 

znovu obsadit některé rubriky. Co by autor úvodníků a šéfredaktor se loučí Filip Zachariaš, rubriku Tomáše 

Kremra Nad tuplákem piva respektive Nad sklenkou vína přebírá Martina Píšťková. Nepřijdete ani o recenze 

Dana Krále, jehož nahradí… (dozvíte se v září). Od září pro Vás, čtenáře, připravujeme i zcela novou rubriku 

s názvem Skrytý talent, jejímž redaktorem bude Štěpán Hanák. 

 

 

Za celou redakci školního časopisu bych Vám chtěl popřát co nejhezčí vysvědčení, hezké a příjemně 

strávené prázdniny s přáteli a kamarády, mnoho krásných slunečných dní u vody a hlavně pohodu a 

zasloužený odpočinek. 

 

Na shledanou v září. 

 

 

          Michal Marko 
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 Hlavní téma - Výročí školy 
23.února 1902 přivezl pan architekt Wittner plány do Bučovic. Členové městského zastupitelstva byli 
překvapeni velkolepostí a rozsáhlostí budovy, která se podobala budově reálky v Jevíčku a která po 
knížecím zámku byla v Bučovicích v té době nejrozsáhlejší. 26.února 1902 odvezl starosta Josef Racek 
stavební plány c.k. okresnímu hejtmanství ve Vyškově, aby je prozkoumalo. 
Přípisem ze dne 5.dubna 1902 oznamuje zemský výbor moravský jmenování pana Bohuslava Kopeckého, 
profesora c.k. české státní reálky v Brně, ředitelem Zemské vyšší reálné školy v Bučovicích, s právní 
působností od 1.srpna 1902. C.k. okresní hejtmanství dne 22.dubna 1902 povolilo bučovické obci, aby 
budova reálky byla dle předložených plánů a podmínek v přípise zadaných vystavěna. Obecní výbor ihned 
vyhlásil konkurs trvající do 15.května 1902 na řemeslnické práce potřebné při stavbě školy. Mezitím 
29.dubna jednal JUDr. Pražák s knížetem Lichtensteinem o finanční příspěvek na stavbu školy. 20.května 
1902 obecní zastupitelstvo města Bučovic zadalo vystavění školy architektu Václavu Wittnerovi z Olomouce. 
Ten ihned s prací začal, a to: 
24.května - založeny 2 karbovny a započala úprava studny  
        (studna však nestačila, voda se na celou stavbu musela v lejtách dovážet) 
25.května - stanovení polohy budoucí školní budovy na staveništi 
26.května - odkopávka ornice 
4.června 1902 (tehdy středa) - odpoledne položeny první kameny do základů. 
Řemeslné práce na stavbě provedli bučovičtí řemeslníci, jen štukatérské práce jsou dílem firmy Jiroutek a 
Hončík z Moravské Ostravy. Stavebním odborem byl za technického dozorce stavby dne 29.května 1902 
zvolen architekt Dominik Fey z Uherského Hradiště.                                                                                             
Blížily se hlavní prázdniny a začátek budoucího školního roku 1902-3. Starosta Josef Racek zasílá dopisy 
všem školským správám našeho okresu i okresů sousedních - cílem bylo získat přehled o žácích, kteří se 
budou do bučovické reálky hlásit. V novinách uveřejňuje konkurs na obsazení učitelských míst a termín 
konání zápisu studentů - dne 16. a 17.září 1902. K zápisu se dostavili 83 žáci, z nichž 78 u přijímací zkoušky 
obstálo. Byli to studenti ve věku od 11 do 16 let.                                                                                                     
Byli to pouze chlapci. Do roku 1908 mohly dívky studovat pouze jako tzv. privatistky. Nezúčastňovaly se 
školního vyučování, pouze vždy na konci pololetí konaly zkoušky ze všech vyučovacích předmětů. 
První školní rok byl zahájen ve čtvrtek 18.září 1902 slavnými službami božími, jež sloužil konsistorní rada P. 
Jan Straka, bučovický farář. Mnohý cítil radost ve svém srdci, vida první žáky naší reálky poprvé kráčet 
průvodem přes náměstí. Vyučovat se začalo 19.září 1902 v zatímních místnostech v domě Občanské záložny 
v Bučovicích v Tyršově (nyní Slavkovské) ulici (v současné době je zde Dům s pečovatelskou službou).       
Dne 25.ledna 1902 došla ve dvou bednách zásilka přírodnin darovaných Františkovým muzeem. Byla 
dodána na přímluvu pana profesora dr. Františka šujana, ředitele II.c.k. státní reálky v Brně.                          
Za jaro a léto roku 1903 byla stavba nové budovy dokončena. Její postavení bylo dosti nákladné, stálo 437 
120 K 98 h. V době dokončení bylo v budově 45 místností sloužících potřebám vyučování; z nich největší 
pozornost dodnes vzbuzuje aula s bohatými štukovými ozdobami.                                                                          
V neděli dne 27.září roku 1903 byla celá budova slavnostně vysvěcena Jeho Milostí nejdůstojnějším 
biskupem brněnským ThDr. Františkem S. Bauerem, pozdějším kardinálem a arcibiskupem olomouckým. 
Slavnost se konala za přítomnosti mnoha vzácných hostí z Brna a okolí a za účasti četného lidu z města i 
kraje, jehož se sešlo mnoho i přes velmi špatné počasí. Po pontifikální mši svaté v chrámu odebral se 
průvod za hojného deště do nového ústavu, kde Jeho Excellence pan biskup, vysvětiv celou budovu, pronesl 
v ústavní dvoraně slavnostní projev.  Krátce promluvil pan architekt Václav Wittner a předal řediteli 
gymnázia klíče od nové budovy. Ředitel Zemské vyšší reálné školy v Bučovicích profesor Bohuš Kopecký 
přijal klíče a ve svém slavnostním projevu poděkoval všem, kteří se přičinili o vybudování ústavu, zdůraznil 
význam vzdělání a přál všem úspěch ve výchovně vzdělávací činnosti. Po slavnosti se konal banket ve 
dvoraně Občanské záložny v Bučovicích, zúčastnilo se jej asi 80 hostí. Došlo i velké množství vzletných 
telegramů. Slavnostní den byl zakončen večerním koncertem a taneční zábavou.                                                
V Kronice města Bučovic se kapitola o zřízení naší školy uzavírá slovy “Obecní zastupitelstvo města Bučovic, 
opatřivši městu zemskou střední školu a přispěvši ze svých skrovných prostředků měrou přebohatou, aby 
ústav byl řádně vypraven, vykonalo dílo ceny trvalé ...”  

         převzato z internetu 
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     Hlavní téma - Výročí školy 

 Pěkný den u naší pravidelné rubriky. Tentokrát jsme se v naší škole věnovali tématu, které otřásá 

celým gymnáziem a to jeho výročí. I když je to celkem obtížné téma, snažili jsme se ze sebe dostat 

maximum. 

 

 

První otázka: Přijdete na oslavy výročí 110 let naší školy? 

 První „rozjížděcí“ otázkou jsme se ptali, kolik 

studentů vlastně přijde. Oslavy se určitě týkají všech, 

neboť studenti jsou celkem dobrá a hlavně „levná“ 

pracovní síla, ale více než polovina dotázaných se na ně 

16. června asi nepodívá. Rozhodně si je ale užijí o den 

dříve v době vyučování. 

 

 

 

 

 

Druhá otázka: Na základě čeho jste se rozhodli studovat na našem gymnáziu? 
 Dále nás zajímalo, proč si studenti 

vybrali zrovna tuto školu. 58% se podle 

průzkumu rozhodlo samo, 24% jako vzorné 

děti poslechly své rodiče (snad udělaly 

dobře) a 17,3% se rozhodli na základě 

něčeho jiného. Někteří to chtěli jen tak 

zkusit, jiným se nechtělo být na základní 

škole, ale většina využila blízkosti svého 

bydliště. 

 

 

Třetí otázka: Jste spokojeni s vybavením školy pro sportovní účely? 
 K naší škole neodmyslitelně patří sport a 

skvělé výkony, kterých někteří studenti 

dosahují. Proto jsme se zeptali, jak jim vyhovuje 

vybavení naší školy. 27,6% studentům vyhovuje, 

ale téměř třem čtvrtinám něco chybělo. Většina 

by si přála větší tělocvičnu, některým chybí 

bazén, či tenisové kurty. 

I přes to, že není velká tělocvična se můžeme 

pyšnit výbornými výkony našich sportovců. 
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 Hlavní téma - Výročí školy 
 

Čtvrtá otázka: Jste spokojeni se všemi předměty na naší škole s ohledem na to, že jsme 

všeobecné gymnázium? 

 Další otázka se týkala předmětů, jestli 

jejich množství studentům vyhovuje. Téměř 

polovině vyhovuje, a je jich akorát, 31,6% 

studentům se jich zdá být dost, 17,1% tvrdí, že 

je jich moc a jen 9,2% něco chybí (většinou 

chyběly jazyky, ale dokonce se tu objevila i 

patologie, té bych se ale já osobně radši 

opravdu obloukem vyhla, nemám na to 

žaludek :) 

 

 

Pátá otázka: Co byste popřáli gymnáziu do budoucna? 
 Tahle otázka byla spíše dobrovolná, ale odpovědi byly zajímavé. Jako nejčastějším přání, které by 

studenti naší škole přáli, bylo, aby se nemuselo slučovat s obchodní akademií. Odpovědí bylo 44%, takže 

téměř půlka těch, kteří odpověděli. 

 16,9% by přáli vlastní jídelnu, aby nebyla vůbec závislá na obchodní akademii. 

 A k dalším přáním patřila například již zmiňovaná velká tělocvična. 

 Jako kuriózní odpověď se objevila například výtah, pohodlnější židle, nebo stíhačku na dvoře. 

 Ovšem nezapomnělo se i na to, aby tu bylo aspoň ještě dalších 110 let, a taky to, co by měla mít 

každá škola: spokojené a hodné studenty a učitele, hodně úspěchů, spoustu zájemců o studium a prostě 

všechno nejlepší. Ale nejdůležitější asi je, na realizaci všeho finance a hodně peněz a to bychom naší škole 

opravdu přáli. A nejen škole, ale i celému školství obecně. 

 

 

 Takže my se ke všem přáním připojujeme a přejeme i my, hlavně to, ať se v ní mají dobře všichni, 

pan ředitel, učitelé, studenti, pan školník i paní uklizečky, protože to je základem dobré a kvalitní školy. 

  

 S naší poslední anketou v tomto školním roce se loučíme, přejeme hezké oslavy a krásné slunečné 

prázdniny všem. 

 

 

(Děkujeme třídám: V., VI., 2.A a IV.) 

 

         Jan Kubek a Jana Mlčoušková V. 
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         Fejeton 

Mým studentům a absolventům 

 
    Vím, že není vhodné ptát se dámy na věk, nicméně jsem já ještě vůbec dáma? Respektive vždycky 
jsem se cítila víc... stabilně, nehybně, spíše jako … jako budova. A tak asi není nijak pohoršivé nebo pro mě 
zahanbivé, když přiznám, že už pomalu začínám dvanáctou dekádu svého nemovitého života. Nemůžete se 
divit, že začínám poněkud bilancovat. 
 Jako novorozeně jsem nikdy nenosila plenky, rovnou mě oblékli do secesního kabátu, který pro mě 
speciálně navrhl nějaký Václav Wittner z Olomouce. Tvrdil, že je můj otec, ale já po zkušenostech ostatních 
tvrdím, že otec je vždy nejistý. Proč bych mu tedy měla věřit? Navíc se o mě pak už vůbec nestaral, rovnou 
jsem se musela postavit na vlastní základy. Nikdy se mě nezeptal – chtěla bys novou fasádu nebo 
nepřipadáš si trošku nemoderní? Ne, to mu bylo fuk. Ani jsem mu nešla na pohřeb. 
 Obecně vzato si ale na svůj vzhled nestěžuji, jen občas jsem si připadala trošku moc hranatá. Každá 
chceme mít totiž oblé tvary – tomu se říká móda podle Gaudího. Pak mi ale došlo, že není tak důležíté, jak 
vypadáte zvenku. Jde o to, co máte uvnitř. A já jsem uvnitř vážně krásná, hlavně se vždycky chlubím svou 
aulou. Ten strop, ten lustr! Nejedna budova mi je už záviděla. Jsem nejen úžasně fotogenická, dodnes si mě 
někteří fotografové vybírají za objekt své umělecké práce, ale jsem i hrozně duchaplná, ne žádná školka ani 
blbá blondýna, která se umí jen hloupě usmívat, jinak ale ničemu, co jí říkáte, nerozumí. Za těch 110 let (a je 
to venku!) umím plynně snad 6 cizích jazyků, i když upřímně nemluvím ani jediným. (Já vlastně nemluvím 
vůbec...) 
 Možná proto, že jsem se nedokázala bránit a otevřít si na někoho „hubu“, jsem si občas připadala 
jako holka pro všechno. Zrovna, když mi bylo dvanáct a začala jsem koukat po ředitelích, udělali ze mě 
lazaret. Copak o to, já měla vždycky dobré srdce, a také ráda pomůžu, ale to víte, za chvíli se mi začalo 
stýskat po studentech, i když ti už po dovolení studia dívkám neměli oči jenom pro mě. To je hold úděl nás, 
školních budov – v naléhavých či výjimečných situacích být využita někdy k více někdy k méně šlechetným 
účelům. A pak zůstat často zapomenuta. Musím se vám taky přiznat, že od mé zkušenosti z první světové 
války mám syndrom bílého pláště. Takže jsem vděčná, že ze mne neudělali třeba budovu lékařské fakulty. 
 Někteří lidé se mě ptají, jestli se ty roky necítím vyšťavená. Můžu vás uklidnit, myslím, že syndrom 
vyhoření mi nehrozí, pro jistotu každý rok podstupuji požární cvičení.. Naučila jsem se všechno snášet – řev 
učitelů i hluk studentů, běhání po chodbách, taky sem tam schovám zamilované páry před zvědavýma 
očima. Často také pořádám různé akce od kulturně nekulturních až po sportovní turnaje. Vždycky se na ně 
těším, protože je to mnohem lepší než na to koukat v televizi. Zkrátka pořád se cítím užitečná, a to je pro 
mě důležité.  
 Mimochodem, snažím se jít s dobou – mám vlastní webovky, email a tak. Nemyslete si ale, že to 
obsluhuju sama, na to mám lidi. Ale facebook, ten nemám vůbec. Nevím, jestli se to ke mně ještě hodí. 
Připadalo by mi to asi stejně „praštěné“, jako kdyby mě někdo omítnul na růžovo. Jsem možná trošku 
staromilec, ale na to mám právo, nejsem zkrátka počítačová generace. Když mi přivezli první počítač, 
vychovala jsem už hezkou řádku maturantů. Staré gymnázium hold facebooku nenaučíš...  
 Taky uznávám, gymnázium nebylo vždycky se mnou a já nebyla vždy s ním. Přesto si myslím, že 
mám v jeho historii nezastupitelnou roli, protože to nebylo mou vinou, zkrátka doba tomu chtěla. Říká se, 
že se historie opakuje. Ani mě a obecně gymnáziu se tato pravda nevyhla. Bude se ke mně stěhovat 
obchodní akademie. I to už tu bylo. Jen jsem ráda, že tentokrát nechají moje oblíbence z gymnázia u mě.  
 Nezapomeňte, jsem tu pořád – Součkova 500, Bučovice. V dohledné době se rozhodně nemíním 
nikam stěhovat nebo cestovat, takže mě tu vždycky najdete. Vždycky jsem si totiž stála na svém. A 
pamatujte – vědě a umění 1902... 
 
P.S.: I ve sto deseti se dá žít aktivním životem! 
 

     Vaše úctyhodná školní budova Gymnázia Bučovice 
 

        Anna Hrubá, septima 
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Nad sklenkou vína 
 

110. výročí naší školy 

Kdo může říct, že byl u pokládání základů bučovického Gymnázia?  Je to už sto deset let. Sto deset, 

to je více než století a ať počítám, jak počítám, je to vážně hodně. Bylo postaveno roku 1902. Co všechno 

tedy budova zažila? Od světových válek, komunistů, několika prezidentů, ředitelů, až po chemické pokusy, 

pitvání žížal a bouřlivá poslední zvonění maturantů. Není to ale jen budova, která dělá gymnázium 

gymnáziem.  

Nejdůležitější jsou totiž ti lidé. Studenti, absolventi a především kantorský sbor. Občas se sice vážně 

divím, že se někteří profesoři dožijí důchodu bez psychické újmy, vzhledem k tomu, že i my, velice 

inteligentní studenti gymnázia si procházíme pubertou a dáváme o tom značně vědět. Možná je uklidňuje 

fakt, že když se podívají na absolventy, kteří maturovali pět, deset let zpátky, vidí vychované a úspěšné lidi. 

Asi naivně doufají, že my na tom budeme stejně. Ale každopádně je to hlavně jejich zásluha, že je 

gymnázium tam, kde je. Stalo se uznávanou školou v okolí a já osobně se cítím být velice pyšná, když můžu 

někomu říct: „Já jsem z gymplu, z Bučovic.“. Vážně se bavím tím, že mě okamžitě začnou považovat za 

inteligentní a také tak se mnou jednají. A takhle nějak je to prý celý život.  

Až tady jsem zjistila, jak moc je dobré vzdělání důležité. To, že máte za sebou čtyři nebo osm let 

studia na tomto ústavu vám už nikdo nevezme. Co jsem se nenaučila v mateřské školce, jsem totiž zjistila 

právě tady. Například jsem se naučila vyjít do učebny na půdě bez zadýchání, ačkoliv prvních pár let jsem 

z toho měla málem astmatický záchvat. Zvláště tedy, když jdete pozdě do hodiny. Také jsem přišla na to, že 

respektovat jiné osoby je mnohem jednodušší, než vyvolávat konflikty. To, co ve výchově nezvládnou 

rodiče, doženou tady profesoři. Dále jsem se naučila milovat místo, kam každé ráno chodím. Je to možná 

zvláštní, protože málokdo v mém věku má rád školu, ale tohle snad ani ta otravná škola není. Není tu 

anonymita, každý zná každého a každý má právo prosadit svůj názor. Na základní škole jsem byla prostě 

děcko, tady jsem studentkou. A s tím přichází také zodpovědnosti a povinnosti. Samozřejmě, že je pro mě 

nudné se každý den učit na zkoušení či písemku, místo užívání si někde venku, ale vždycky si říkám: „Těžko 

na cvičišti, lehko na bojišti.“. Za „cvičiště“ je zde považována výuka za „bojiště“ pak život. To, co mi nyní 

přijde těžké je v porovnání s tím, co mě ještě čeká tam venku, ve velkém světě, velmi snadné. Na etapu 

gymnázia budu vzpomínat vždy jen v dobrém, protože tato škola mi toho dává opravdu hodně. 

 A co bych přála ke 110. výročí naší škole? Především, aby tu byla alespoň sto desetkrát sto deset let 

a přežila tedy ten pověstný konec světa. Spousty absolventů, kteří budou pyšní na svou alma máter, 

kantory, kteří škole budou dělat dobré jméno. Také, aby se zde zachovalo osmileté studium, protože 

osmiletá výuka zde dá dětem mnohem více, než základní škola a já osobně bych nechtěla, aby se 

gymnázium spojilo s obchodní akademií. Také ti přeji, milé Gymnázium, abys přežilo budoucí studenty 

v podobě dětí těch stávajících. Protože my jsme podle budoucích generací ještě zlatí.  

          

         Martina Píšťková 
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       Ze života školy 

Úspěchy bučovických fyziků 
Mezi největší úspěchy patří jistě účast Petra Smísitele na mezinárodní soutěži EUSO v Litvě, kde 

zastupoval Českou republiku a společně se svým týmem získal bronzovou medaili. Studenti se zaměřili na 
produkci kyslíku prostřednictvím řas a také na zkoumání jantaru a určení jeho hodnoty. Petrovi gratulujeme 
a přejeme další úspěchy na mezinárodní úrovni! 

S prázdnou nepřijeli ani mladší studenti z okresních kol fyzikální olympiády. Aneta Chmelařová (sekunda) – 
1. místo, Vojtěch Koudelka (sekunda) – 3. místo, Kateřina Pazderová (tercie) – 2. místo, Pokorný David 
(kvarta) – 1. místo, Pokorný Jan (kvarta) – 2. místo. V krajském kole zvítězil Jan Pokorný a navázal tak na 
loňský úspěch Petra Smísitele. Poděkování patří profesorce Gálové a profesoru Machálkovi za přípravu 
k soutěžím, ale také všem zúčastněným studentům. Vítězům gratulujeme!  

 
Slavkovské memento  

Každým rokem se studenti gymnázia účastní výtvarné i literární soutěže, jejíž slavnostní vyhlášení probíhá 
koncem dubna v sálech Slavkovského zámku. I přes velkou konkurenci jsme ani letos nepřijeli s prázdnou. 
Studenti se umístili ve všech kategoriích – poezie: Radovan Dítě – 2. místo, Eva Tesařová – čestné uznání, 
historie: Zdeněk Julínek – 1. místo, próza: Anna Šilerová – 1. místo, Jakub Veselý – čestné uznání, výtvarný 
obor: kolektiv V. (Ulrichová, Baráková, Mikesková, Punčochářová, Rychlíková, Poloučková, Kumar, Selinger) 
– 1. místo, Aneta Tarabášová a Kateřina Obručová – 2. místo, Radek Přibilík – čestné uznání. Vítězům 
gratulujeme! 
 
Tradiční Pálava  

Jako obvykle vyrazily třídy sexta a 2.A na dvoudenní pobyt na Pálavě. Po cestě vlakem a ubytování 
v Dolních Věstonicích se studenti vydali na zříceninu Dívčího hradu, cestou nezapomněli na pozorování 
všech přítomných druhů kytek a brouků s odborným výkladem profesora Zelinky. Po návštěvě kavárny Fara 
se vydali zpět do Věstonic a nezbývalo než načerpat síly na další den. Ráno následovala výprava na Stolovou 
horu, k jeskynnímu komplexu, kde zahlédli dokonce i netopýry a nakonec do Mikulova na vlak. Tato tradiční 
exkurze čeká v příštích letech i další studenty, takže se mají na co těšit! 
 
Dvakrát Štramberk 

Do krásného městečka v Beskydech letos na školní výlet zamířily hned dvě třídy – nejdříve kvinta a poté i 
sekunda. Kvinta úspěšně docestovala vlakem do Kopřivnice, kde ji čekala prohlídka muzea Tatra a poté 
výšlap na rozhlednu Bílá hora. Přešli kopec do Štramberka, kousek od města se ubytovali v malých útulných 
chatkách a druhý den vyrazili na náměstí, kde čekal průvodce. Ten je zavedl na stálou expozici hadů a 
pavouků. K vidění bylo i nakrmení zvířat. Za pozornost stojí i návštěva pekárny Štramberských uší, známé 
perníkové pochoutky, nebo výstup na rozhlednu Trúba spojený s obědem. Následující jízdu na čtyřkolkách 
zvládli někteří lépe, jiní hůř, ale všichni si ji užili. Tento „zážitkový den“  si na vlastní kůži zkusili i mladší 
sekundáni, ale v Beskydech strávili pouze jeden den. Cestou zpátky už všichni plní zážitků pomalu usínali.  
 
Exkurze do mešity 

Koncem května se třídy sexta a 2.A vydaly do jediné mešity v ČR - do Brna a poté podle svého výběru do 
romského nebo židovského muzea. Muž v mešitě studentům vysvětlil pravidla, zásady a celou víru 
islámského náboženství. Vše jim objasnil, zodpověděl dotazy a někteří dokonce měli možnost si vyzkoušet 
oblečení muslimských žen. Pro všechny to byla zajímavá zkušenost a také dobrá možnost, jak se odreagovat 
od školy. Tato exkurze probíhá každoročně pod vedením profesorky Lokajové a určitě stojí za to se jí 
zúčastnit. 
 

             

          Lucie Ulrichová 
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Rozhovor 

Dnes vám přinášíme rozhovor s paní prof. Bronislavou Handrlovou, ve kterém se dozvíte něco z jejího 
soukromí. Co ji přivedlo ke kombinaci Čj a Hv, jak se staví ke sloučení OA a našeho gymnázia nebo čím 
vyplňuje svůj volný čas. 
 
Rychlý průzkum:             běžky X kolo         léto X zima  
                                              víno X pivo                   dopis X e-mail 
                bílá X černá             pohádka X akční film 

pes X kočka  Obojí, naši kluci na dvorku (Dasty a Mates) by mi to neodpustili. 
 

Tématem tohoto čísla jsou oslavy 110. výročí naší školy, na jejichž přípravě se podílíte. Co pro Vás oslavy     
znamenají? 
     Oslavy pro mě znamenají spoustu práce, organizace, ale také vzpomínky na 20 uplynulých let. Nejsem 
absolventkou našeho gymnázia, takže nostalgie na studentská léta se nekoná. 
 

A co říkáte na „stáří“ školy? 
     Je určitě dobře, že škola má tak bohatou historii, že má pevné historické základy a je na čem stavět. A 
jsem ráda, že jsem její součástí. Ať školy či její historie. 
 

Jak se díváte Vy na sloučení gymnázia s obchodní akademií? A jak myslíte, že nás tahle změna zasáhne? 
     Změny se kolem nás dějí dnes a denně. Jak nás tyto konkrétní změny zasáhnou, to ukáže čas. A jak se 
říká: „Uvidíme.“ 
 

Čemu se ráda věnujete? 
     Práci, muzice, rodině. Moc ráda čtu, ale hlavně musím mít čas. A ten mám především o prázdninách. 
Řekla bych, že mi nevadí žádná práce. Takže se ráda věnuji i práci. 
 

Jaká jste byla dcera a jaká studentka? 
     Na to by musela odpovědět maminka nebo tatínek. Ale snad moc nepokazím, když řeknu, že asi 
normální. Někdy zlobivá, někdy hodná, někdy úspěšná, někdy neúspěšná. 
 

Proč zrovna český jazyk a hudební výchova? 
     Ovlivnila mě ve velkém moje středoškolská profesorka, která byla zároveň i mojí třídní. 
 Měla stejnou kombinaci předmětů, byla dost přísná a velmi nepříjemná, když jsme nedělaly (y je nutností, 
protože ve třídě nás bylo 35 ženských - puberťaček) přesně to, co po nás chtěla. 
Dnes bohužel už není mezi námi, ale tam „nahoru“ bych jí mohla poděkovat. Velmi by si to zasloužila. 
 

Myslíte si, že vzdělání je základem života? 
     Ano! Je. A řekla bych, že je to celoživotní záležitost, člověk totiž není nikdy dost moudrý a vzdělaný. 
Pořád je se co učit! 
 

Máte nějaké životní motto? 
    Nevím, jestli životní motto, ale často říkám svým „dětem“, že normální je pracovat a chodit do práce. A 
jak víme všichni: Bez práce nejsou koláče. A moje maminka peče ty nejúžasnější koláče pod sluncem. 
 
 
Paní profesorce děkujeme za odpovědi a její čas.             
           
 
          Šárka Zbožínková                            
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       Koutek srandy 
 

 Co bychom to byli za školu bez vtipných pedagogů?  
 
 
p. prof. Vintrová: „Muži mají delší močovou 
trubici.“ 
Studentka: „O kolik?“ 
p. prof. Vintrová: „O to, co trčí ven.“ 
 
p. prof. Petržela: „Vyndej ty ruce z kapes, na to 
máš víkend!“ 
 
(Křesťanství) 
p. prof. Kostrbová: „Duch svatý bývá zobrazen 
jako bílá holubice.“ 
Studentka: „Já myslela, že je to ten duch, co vylezl 
z té lahve.“ 
p. prof. Kostrbová: „To je Džin.“ 
 
Studentka: „Teď to vystihla.“ 
p. prof. Kršková: „Kdo zas co nestihl? Já všechno 
slyším!“ 
 
p. prof. Pacola: „K tabuli půjde…třeba ty, ty s tou 
hlavou jak kdyby hořela stodola.“ (studentka 
měla hlavu obarvenou na červeno) 
 
ř. Vlček: „Když jsem byl mladej, tak jsem měl krk 
jako tady Katka…taky jsem vypadal blbě.“ 
 
Hlášení pana ředitele Holáska dne 8. března 
(Mezinárodní den žen) „Prosím všechny 
soudružky profesorky, soudružky uklízečky a 
profesora Hamšíka, aby se dostavili do sborovny.“ 
 
p. prof. Lačková: „Náhle však Jan Zápolský 
zemřel.“ 
Student: „Zemřel nebo byl zasmrcen?“ 
 
Vyučující : „Ta oblast se vyznačuje velkou 
větrností. Kdo ví, na čem to závisí?“ 
Student: „Na tom, kolik se urodí hrachu.“ 

 
(Po chodbě jde pan ředitel Vlček a nese si něco v 
tašce. Potká se s panem profesorem Stavělíkem a 
s paní profesorkou Handrlovou.) 
p. prof. Handrlová: „Copak si tam nesete?“ 
ř. Vlček: „Noo, nesu si tam knedlík a kvasnice, 
kdyby vás to zajímalo. Kdybych mohl, tak bych dal 
knedlík panu profesorovi Stavělíkovi a kvasnice 
Vám!“ 
p. prof. Handrlová: „Jo, to myslíte, abych ještě víc 
nakynula jo?!“   
ř. Vlček: „No, tak teď jsem si uvědomil, co sem to 
vlastně řekl za blbost…“ 
Na závěr p. prof. Stavělík: „Ředitel je velký jedlík, 
v pytlíku si nese knedlík!“ 
 
p. prof. Hamšík: „Vždyť vy spíte!“ 
Studentka: „Ale nespím, já vás poslouchám.“ 
p. prof. Hamšík: „Vždyť máte zavřené oči!“ 
 
p. prof. Stránská: „Kolumbus jako první obeblul 
Zemi.“ 
 
(Hodina tělocviku, holky hrají fotbal)                p. 
prof. Petržela: „To bylo horší, jak kdybych rodil 
ježka!“ 
 
p. prof. Machálek: „Narýsujte si rovnoběžky, 
pokud možno rovnoběžné.“ 
 
p. prof. Milfortová: „Ano, sex taky probereme."  
Student: "A bude v tom i praxe?"  
p. prof. Milfortová: "Ne, nechtěla bych vás vidět 
v praxi. 
 
p. prof. Mrázková: „Asi byste rychlost šneka 
neurčovali v km/h…“ 
Studentka: „Kdyby jel autem…“ 

 

 

 
 
 
         Leona Rychlíková 
 
 
 



ym.doc - Školní časopis Gymnázia Bučovice 
   

 
12 

 
Březen 
2012 

       Za kulturou 

 
A jsme tu zpět! V tomto školním roce už bohužel naposledy, ale máme tu pro vás typy kam s kamarády na 
prázdniny na festival!:) Tak sbalte stany a vyražte se bavit! 
 
 
KONCERTY : 
 

POKROCK - 22.6. - Předhodová zábava Milonice   
  -21.7. - Letní noc Bučovice (parkoviště U Škol)                                                                     
 -1.9. - Poslední prázdninová akce Černčín 

 

DEPECHE MODE -16.6.2012 - Po dlouhých pěti letech se Ostrava dočká anglické synth rockové kapely. Stali 
se jednou z nejúspěšnějších a nejvytrvalejších skupin. 
Začátek v 19:00 hodin                                                                                             
Rock and Roll Garage,Ostrava-Martinov 

 

ALL TIME LOW -31.8.2012-Jeden z největších objevů posledních let v srpnu vystoupí v Praze. Po skončení 
americké části turné se přesune do Evropy. Původně měli vystupovat na Prague City Festivalu, ale protože 
skupina 29.6. není volná, koncert přesunuli. 
Začátek v 20:00 hodin, Palác Akropolis, Kubelíkova 27, Praha 3 

 

RED HOT CHILI PEPPERS -27.8. 2012-Red Hot Chili Peppers potvrdili další termíny svého obřího koncertního 
turné, které zasáhne i Českou republiku, kam se vrátí po šesti letech od své poslední návštěvy. Poprvé však 
svoji divokou show představí pod širým nebem! 
Synot Tip Arena-Praha 10, cena se pohybuje od 1 490 do 2 490 Kč 

 

 

FESTIVALY : 
 

PRAGUE CITY FESTIVAL -29. - 30.6. 2012-Dvoudenní festival,na kterém můžete vidět jedny z nejlepších 
kapel-např. Blink-182,Simple Plan,The-All American Rejects,White Lies a další! 
Vstupenky:2denní vstupenka 29. - 30.6. platná pro 2 osoby, zóna 1, stání u pódia – 1590 Kč 
2denní vstupenka 29. - 30.6. platná pro 2 osoby, zóna 2, stání – 1295 Kč 

Incheba Expo-Výstaviště Holešovice, Praha 7 
 

ROCK FOR PEOPLE - 3. - 7 .7 2012 - Jeden z nejpopulárnějších hudebních festivalů u nás letos přivítá,jak 
jinak než skvělé skupiny. Těšit se můžete například na The Subways,Faith No More,Example nebo Skrillex!:) 
FESTIVALPARK, Hradec Králové 

 

MASTERS OF ROCK - 12. - 15.7. 2012-Jubilejní 10. ročník největšího mezinárodního rockového open-air 
festivalu v ČR zná svého headlinera, je jím celosvětově nejúspěšnější metalová kapela posledních 10 let - 
NIGHTWISH! 
Areál likérky R.Jelínek,Vizovice 

 
 
 
 
 
        Lenka Slezáčková, Natálie Rivolová 
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110 let Gymnázia Bučovice  

16. června 2012 
 

 

Program oslav 

 
 

 

9.00 – 13.00 h     Budova gymnázia, Součkova ulice 

    - prezence 

                             - výstava Historie školy 

                              - prohlídka budovy 

 

9.00 – 12.00 h   Budova ZŠ 710 

- Den otevřených dveří – možnost prohlídky budovy, ve které                                                                                                                                                 

gymnázium sídlilo v letech 1953 – 1992 

 

10.00 h               Katolický dům – Školní akademie 

 

    Prostor před zámkem: 

 

10.30 – 12.00 h     Boršičanka, koncert dechové hudby   

13.30 h                   Dechový orchestr ZUŠ Bučovice 

14.00 h     Slavnostní shromáždění  

 

15.00 h     Katolický dům – Školní akademie 

17.00 h      Katolický dům – společenský večer, reprodukovaná hudba, možnost 

        občerstvení 

 

Doprovodná akce:   Hudební tradice Bučovicka a 150 let Hvězdy, muzeum – výstava                         
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Také děkujeme panu řediteli Jiřímu Vlčkovi, panu zástupci Pokornému a paní profesorce Handrlové. 
 
 
Zapoj se i ty! 
 
Jestliže máš zájem přidat se do redakce a tvořit spolu s námi další díly časopisu, neboj se a oslov některého z 
aktuálních redaktorů nebo paní profesorky. Velice rádi uvítáme nové členy redakce. 
Máš-li pouze zajímavý dotaz, připomínku nebo nápad, budeme rádi, když nám ho zašleš na mailovou  

adresu: marko39@seznam.cz, popřípadě sdělíš některému redaktorovi.  
 
Na shledanou v příštím čísle. 
 

 

 

 

 


