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Březen 
2013          Úvodník 

 

 

Vážení čtenáři, milí studenti, 

 

 obracíte listy předposledního vydání školního časopisu v tomto školním roce. Pokud počítáte, kolik 

že to čísel vydáváme, vyjde vám, že to, které držíte v rukou je čtvrté. Na začátku roku jsme vám slíbili, že 

vydání bude letos celkem pět. To znamená, že posledního výtisku se dočkáte na přelomu května a června. 

 

 V říjnovém čísle jsme avizovali, že spustíme webové stránky školního časopisu, které jsou vám již 

čtvrtý měsíc přístupné na adrese www.gymdoc.wz.cz. Jen pro zajímavost, návštěvnost za dobu sto osmačty-

řiceti dní přesáhla dvoutisícovou hranici… 

Na tento web postupně nahráváme databázi příspěvků, které se vyskytly v časopise v letech minulých, ale i 

články, které se k nám dostaly „pod rukou“ a otištěny nebyly. Naleznete i zde archiv čísel, ankety, atd.  

V tištěné podobě časopisu už také nepotkáte dříve tradiční anketu. Tato rubrika byla nejpracnější z hlediska 

kopírování dotazníků a jejich následné třídění, vyhodnocování a podobně. Tyto rychlé průzkumy týkající se 

často hlavních témat tak nyní naleznete na webu časopisu a také na facebooku. 

  

Jelikož se květnovým číslem s vámi rozloučí maturanti píšící do školního časopisu, budeme rádi, 

když se mezi vámi najdou tací, kteří by chtěli do školního zpravodaje přispívat. Není to práce na předření a 

máme v záloze několik rubrik, které z důvodu nedostatku redaktorů nejsme schopni obsadit. Samozřejmě 

uvítáme i členy, kteří si do redakce přinesou rubriku vlastní. 

  

 

 

          Michal Marko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gymdoc.wz.cz/
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Březen 
2013   Hlavní téma – Třeba nám to vyjde… 

 

Hlavní téma časopisu bylo zvoleno záměrně pro to, abychom připomněli, že studenti naší školy sku-

tečně patří mezi elitu českého národa.  

 

 

Pro ty z vás, co neza-

znamenali v posledních dnech 

články na internetu: Loňští ma-

turanti dosáhli v celorepubli-

kovém srovnání výsledků  

„zkoušky z dospělosti“ průměr-

né úspěšnosti 91,16 procent. 

Tento výsledek zcela předčil 

jakákoli očekávání a ukazuje se, 

že i na téměř venkovském 

gymnáziu se rodí elita.

 

 

 

 

 

 

 

(zdroj: www.aktualne.centrum.cz) 

 

Možná vzpomínáte na 

loňský úspěch našeho studenta 

Petra Smísitele z letošní sexty. 

Petr úspěšně reprezentoval 

naši republiku v přírodovědné 

olympiádě zemí Evropské unie 

EUSO, která se konala v Litvě. 

Byl členem jednoho ze dvou 

trojčlenných českých týmů a se 

svými kolegy vybojoval krásné  

 

 

 

 

třetí místo. Druhý český tým byl 

dokonce první v konkurenci 22 

zemí. Historie se opakuje a le-

tos byl vybrán do reprezentace 

naší republiky opět student na-

ší školy – tentokrát je to Jan 

Pokorný z kvinty. Oba hoši byli 

pozváni do užšího výběru díky 

vítězství v krajském kole fyzi-

kální olympiády, Honza se však  

 

 

 

 

 

nakonec na výběrovém sou-

středění překvapivě kvalifikoval 

za biologii.    

 

Letošní kolo olympiády 

EUSO se bude konat v Lucem-

bursku s rekordní účastí týmů z 

27 zemí Evropské unie. Přeje-

me Honzovi a dalším českým 

reprezentantům hodně úspě-

chů! 
 

(zdroj: www.gymbuc.cz) 

 

V našem dalším pří-

spěvku si můžete přečíst roz-

hovor s Petrem Smísitelem, 

studentem sexty, který má jako 

jeden z mála žáků naší školy 

možnost účastnit nejrůznějších 

fyzikálních a přírodovědných 

akcí nejen na území České re-

publiky, ale také v dalších ev-

ropských státech, například ve 

Švýcarsku. 

 

Těmhle to vyšlo 
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Březen 
2013    Hlavní téma – Třeba nám to vyjde…  

Díky tomu, že jsem se dobře 

umístil ve fyzikální olympiádě, 

dostal jsem nabídku řešit FY-

KOS (FYzikální KOrespondenční 

Seminář) pořádaný Matematic-

ko-fyzikální fakultou Univerzity 

Karlovy a začal jsem dostávat 

pozvánky na různé akce, které 

tato fakulta a její studenti po-

řádají. Zároveň si mě všimli lidé 

z JCMM (Jihomoravské cen-

trum pro mezinárodní mobili-

tu), které mimo jiné podporuje 

studenty a pořádá pro ně různé 

exkurze. 

Minulý školní rok jsem se 

účastnil soustředění sloužícího 

k výběru studentů na EUSO 

(European Union Science 

Olympiad) a později jsem byl 

členem jednoho z týmů repre-

zentujícího ČR. Dále jsem se 

účastnil Týdne vědy na Jaderce 

a FYKOSí akce Tři dny 

s aplikovanou fyzikou. Tento 

školní rok jsem se v září účast-

nil týdenního FYKOSího sou-

středění, v listopadu jsem jel na 

exkurzi do CERNu pořádanou 

JCMM a na začátku března 

jsem se účastnil týdenního sou-

středění ZŠMF (Zimní škola ma-

tematiky a fyziky), které pořá-

dají studenti Matematicko-

fyzikální fakulty Univerzity Kar-

lovy.  

 

 

Na samotná soustředění se nic 

dopředu učit nemusím, ale je-

jich podstatnou část tvoří 

přednášky z různých oborů pří-

rodních věd, na kterých jsem se 

toho naučil hodně. Před fyzi-

kální olympiádou a hlavně při 

řešení FYKOSu si však často 

hledám doplňující informace, 

nebo studuju témata, o kterých 

ze školy nic nevím a která mě 

zajímají.  

Na různá soustředění jsem za-

čal jezdit teprve minulý školní 

rok. V tom aktuálním jsem na 

různých akcích strávil už skoro 

tři týdny a toto číslo ještě určitě 

není konečné. A k dopravě po-

užívám, co se dá a je zrovna 

nejvýhodnější, v drtivé většině 

vlaky a autobusy. Ono se sice 

říká, že svět je malej, ale když 

mám strávit pět hodin na cestě, 

tak to zrovna příjemné není. Už 

aby vynalezli ten teleport … 

To se nedá určit. Z každé akce 

jsem si odnesl něco. Z EUSA to 

byly především zkušenosti, 

z různých soustředění zase no-

vé informace, kamarádi zají-

mající se o fyziku a dobré kon-

takty. Přínosné pro mě byly  

 

všechny akce, vyzdvihovat vý-

znam jedné nemá moc význam. 

Nemám zrovna moc moc mož-

ností využívat své vědomosti 

v běžném životě. Posuďte sami: 

Ve FYKOSu jsem řešil příklad, 

kde jsem počítal odhad počtu 

elektronů v lidském těle, nebo 

jsem podomácku měřil ohnis-

kové vzdálenosti několika čo-

ček, ale jak to využít v běžném 

životě? 

Samostatně jsem o ničem ta-

kovém neuvažoval. Nicméně 

jsem se účastnil Týdne vědy na 

Jaderce, jehož součástí je vy-

pracování miniprojektů na vy-

brané téma v malých skupin-

kách. Na závěr každá skupinka 

prezentovala svůj projekt na 

minikonferenci. To byla moje 

první a zatím i poslední příleži-

tost přednést nějaký uzavřený 

celek informací před lidmi.  

 
 
Petrovi děkujeme a budeme 
mu držet palce, aby se z něj stal 
ten slavný pán, co vynalezne 
teleport 

Michal Marko 
(celý rozhovor najdete na 
www.gymdoc.wz.cz) 

Kde jsi získal možnost 

zúčastnit se těchto sou-

středění? 

 

Musíš si pokaždé na-

studovat hodně věcí 

nad rámec učiva? 

 

Jakých akcí ses účastnil? 

 

Kolik času strávíš na 

cestách a jakými do-

pravními prostředky 

cestuješ? 

 

Jaká byla tvá nejpřínos-

nější cesta?  

 

Uplatňuješ své poznatky i 

v běžném životě nebo 

pouze v tom vědeckém? 

 

Přemýšlel jsi někdy o tom, 

že by ses o takto nabyté 

vědomosti podělil 

s posluchači například 

formou prezentace, konfe-

rence či přednášky? 
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Březen 
2013   Fejeton  

Snad mi to dneska zase vyjde 

V místnosti je dusno, vzduch se 

ani trošku nehýbe a nikdo nemá 

odvahu otevřít okno, aby sobě či 

ostatním nerozházel papíry na la-

vici. Místnost se dusí nesnesitel-

ným napětím, hrozivým očekává-

ním. Ano, nezadržitelně se blíží 

písemka z fyziky. Každý se na tuto 

prekérní situaci připravuje po 

svém, každý si ale přesto přeje to 

stejné: „snad mi to vyjde“. 

První sekce, nazvěme ji „POD-

NIKAVCI“, už den předem podnikla 

konkrétní kroky k tomu, aby dnes 

měla nachystáno několik výtisků 

chytrého papírku, šikovného po-

mocníčka při jakékoli písemce. 

„Podnikavci“ jsou opravdu nezdol-

ní a vynalézaví, tvoří propojenou 

komunitu spojenou tajnými hesly, 

pohledy a posunky, společně sdí-

lenými a tajemstvími opředenými 

úkryty svých zachránců, bez kte-

rých by už samotný pobyt ve škole 

znamenal značné ohrožení jejich 

psychického zdraví. 

Druhá skupina, označme si ji 

„SALÁMISTI“ řeší všechny písemky 

stejně „salámisticky“ (výstižnější 

výraz zkrátka neexistuje). Jakákoli 

písemka pro ně nepředstavuje 

žádný problém prostě proto, že 

slovo „problém“ jejich mysl zkrát-

ka nezná. (Nebo nezná slovo „pí-

semka“?) Nemají tudíž potřebu 

cokoli řešit – není co, navíc není 

ani důvod (nezabývají se takovými 

přízemnosti, jako jsou písemky a 

známky, které už přece nemohou 

nikterak ovlivnit jejich intelekt). 

Odpadá jim tak jakýkoli stres.  

Třetí skupinu, „ŠPRTY“, snad 

ani nemusím představovat.  

Všichni je znají či poznají. I já jsem 

poznala pár lidí, kteří se dokázali 

naučit nazpaměť(!!) celá řešení 

příkladů, ač se to zdá nemožné. 

Pak se ovšem musí jen modlit, aby 

jim profesor dal ty „správné“ pří-

klady, tedy ty, které se počítaly ve 

škole. Úplně nejlepší variantou, 

kterou si však mohou přát, je ta 

bez jakýchkoli příkladů z praxe či 

bez veškerého počítání, to nemu-

síte používat mozek. Což většině 

adeptů z této (a nejen z této!) 

skupiny nanejvýš vyhovuje. 

Tou poslední částí kolektivu 

jsou skupinky obecně nenáviděné, 

a to „VŠEZNÁLKOVÉ“. Nikdo je 

nemá rád, protože nejenže všech-

no vědí, všude byli dvakrát (a jen 

to, že se nenarodili v kině, je odli-

šuje od brouka Pytlíka), ale navíc 

písemku z fyziky prostě neřeší. 

Nepleťte si je ale se „salámisty“! 

Pro ně sice písemka neznamená 

problém, ale je to jen proto, že vše 

co se týká čísel a znamének jim 

přijde – teď cituji - „naprosto pri-

mitivní“. Takoví lidé se zkrátka 

musí lynčovat. To přece není fér. 

Souhlasím. Ale, jak říká klasik (a 

také moje máma), život není fér. 

Na scénu pak přichází učitel, 

poslední člověk, který může ještě  

s celým výsledkem zamíchat. On 

má ty poslední trumfy v rukou. 

Občas některý z nich vytáhne, a 

pak to stojí za to. Stačí zadat pří-

klady, které se nepočítaly, a nejlé-

pe prohodit skupiny opačně vůči 

tomu, jak se píšou obvykle, a na-

stává zmatek. 

I když, jak se to vezme. „Salámis-

ti“ zůstávají v klidu, ničeho si ani  

nevšimli. Šprti jsou zmateni, neví, 

kde brát. Podnikavci si sice sehnali 

výsledky a pro jistotu mají vzorce 

uložené v paměťové schránce 

svých taháků, ale třídou se začínají 

nést otázky na to, co vlastně ta 

písmenka v zaznamenaných oškli-

vých zlomcích ve vzorci znamenají. 

Stále intenzivněji vysílají do svého 

mozku, příp. ke svému taháku a 

okolí, prosbu: „Ať mi to vyjde...“ Ti 

bystřejší z podnikavců si zaměně-

né skupiny všimnou, ti slabší opíší  

z připravené poradny klidně i vý-

sledky příkladů bez toho, aniž by 

jim došlo, že v tom jejich zadání 

jsou udány úplně jiné hodnoty, 

než které získali od tajných infor-

mátorů. Ano, i tenhle příběh se 

skutečně stal. Jen těm proklatým 

„všeználkům“ se začíná na rtech 

objevovat onen provokativně klid-

ný úsměv.  

Samozřejmě život před nás kla-

de mnohem a mnohem zásadnější 

otázky a problémy, se kterými se 

musíme potýkat. Každý si přeje, 

aby mu jeho plány vyšly a aby se  

s problémem zdárně popral, když 

už ten elegentně nezmizel. Všim-

něte si ale, že při řešení jakýchkoli 

výzev se společnost opět rozpadne 

na pár „salámistů“, vynalézavých a 

vychytralých podnikavců a snaži-

vých šprtů, kteří budou chtít „roz-

bít hubu“ těm zatraceným vše-

ználkům. Snad i nám všem naše 

plány vyjdou. A pokud píšete v 

dohledné době písemku z fyziky či 

jakéhokoli předmětu, ve kterém si 

nevěříte, zlomte vaz. 

 
Anna Hrubá 
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Březen 
2013 Nad sklenkou vína    

Třeba nám to vyjde....
Každý z nás čeká od živo-

ta něco jiného. Někdo si větši-

nu minut svého života naplá-

nuje a vytvoří si tak neprů-

střelnou osnovu svého bytí, 

přes kterou prostě nejede 

vlak. Nekteří z nás životem 

zatím jen tak proplouvají a 

čekají na ta osudová setkání, 

náhodné okamžiky, či znamení 

od těch nahoře. Sama obdivuji 

ty, kteří řídí svůj život podle 

určitého vzorce. Když se mě 

někdo zeptá, co chci jednou 

dělat, s vykulenýma očima 

odpovídám, že na to je ještě 

čas. Protože já zatím ani ne-

vím, co podniknu o víkendu, 

natož abych se zabývala myš-

lenkou, co ze mě jednou bude. 

Osobně když se pokusím si 

něco naplánovat, většinou to 

dopadne špatně. Když se na 

něco těším, často jsem zkla-

maná a když se mi do něčeho 

nechce, obvykle to bývá nad 

moje očekávání. Takže na zá-

kladě těchto zkušeností jsem 

na myšlení do budoucna za-

nevřela. 

Daří se mi žít přítomností 

a na všechno mám čas. Není u 

mě raritou, že se na test, na 

který jsem měla týden čas se 

připravovat, učím večer před 

tím osudným dnem.  Ale když 

se tak zamyslím, asi to není 

dobře. Je lepší vědět, co 

chceme. Jedině tak toho totiž 

můžeme dosáhnout. Když se 

životem potulujeme s tím, že 

nějak to dopadne, tak ano, 

skutečně to nějak dopadne, 

ale ne vždy to ve finále musí 

být podle našich představ.  

Vzpomínám si, jak jsem zírala, 

když jeden kamarád, který 

snad odjakživa věděl, že jed-

nou bude doktor, si 

v maturitním ročníku podal 

jen jednu přihlášku na obor 

farmacie. Byl to skvělý student 

a dostat se na jinou školu by 

pro něj nebyl problém, ale on 

trval na této škole, na tomhle 

oboru a vše ostatní pro něj 

nemělo smysl zkoušet. Bohu-

žel na farmacii se ročně hlásí 

stovky vynikajících studentů a 

on, ten premiant třídy, se ne-

dostal. Člověk by čekal, že se 

zkusí uchytit na jiné vysoké 

škole a vzhledem k jeho pro-

spěchu i mimoškolním aktivi-

tám by to neměl být problém, 

ale on ne. Nevzal za vděk ško-

lou, na kterou netoužil jít a 

počkal si rok. Během toho ro-

ku se snažil, učil se, dřel a za 

ten rok se dostal. Nyní má na-

šlápnuto k té svojí kariéře, 

kterou si vysnil a já jen dou-

fám, že se mu to podaří.  

Mít cíle a vědět, čeho 

chceme dosáhnout je 

v dnešním světě velmi důleži-

té. Ono se totiž lépe učí, když 

víte, které předměty budete 

potřebovat, líp se zaměřuje 

pozornost na určité informace 

a následně se více orientuje-

me ve směrech, ve kterých 

bychom chtěli aby se náš život 

ubíral.  

Myslím, že já se svůj osud 

pokusím ovlivnit příští rok, pár 

měsíců před maturitou, až si 

konečně uvědomím, kam mně 

to táhne. Zatím mi totiž hlášky 

našich profesorů typu „Začně-

te něco dělat, nebo neodma-

turujete!“  jdou jedním uchem 

tam a druhým ven. A myslím, 

že v naší třídě nebudu jediná. 

Vždyť na všechno je přece TO-

LIK času! A tímto se omlou-

vám svojí mamince, která je 

vystresovaná z toho, že netuší, 

kam mně vítr zavane. Mami, 

nejsi sama... 

Na závěr bych ráda po-

přála našim letošním a vlastně 

i těm budoucím maturantům 

pevné nervy, chladnou hlavu 

při rozhodování co dál, hodně 

kofeinu a jídla při učení, klid 

od mladších sourozenců a 

hlavně shovívavé profesory u 

zkoušky dospělosti. Tak děcka, 

třeba vám to vyjde... 

 

Martina Píšťková
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Březen 
2013      

  Ze života školy 

 
Lyžařské kurzy 

Lyžařského kurzu starších 
žáků se zúčastnily hned tři 
první ročníky – kvinta, 1.A 
gymnázia a 1.A obchodní aka-
demie. Doprovázeli je profe-
soři Vintrová, Lokajová, Stavě-
lík, Křížka a jako lékařský do-
zor doktor Válek. Studenti se 
spolu s profesory ubytovali 
v oblíbeném středisku Karlově 
v Jeseníkách, kde strávili pří-
jemný týden na lyžích i snow-
boardech. 

Mladší studenti sekundy vy-
razili také do Jeseníků, ale do 
lyžařského střediska Ostružná. 
Spolu s profesory Stavělíkem, 
Vintrovou a Lokajovou si tak 
prodloužili jarní prázdniny a 
užili si týden plný sněhu na 
horách.  

 

 
 

Oktáva na úřadu práce 
V rámci přípravy do ZSV se 

studenti oktávy zúčastnili ex-
kurze na Úřad práce a do Ko-
merční banky ve Vyškově. 
Studenti se dozvěděl,i jak se 
správně připravit na konkurz, 
jak napsat životopis, něco o 
registru dlužníků a také o fun-
gování bank. Pracovníci banky 
dále ukázali ochranné prvky 
na bankovkách a  

 
 
 

prostory v podzemí banky. 
Zúčastnění se toho dozvěděli 
víc než dost a doufejme, že na 
úřadu práce po maturitě ne-
skončí nikdo z nich. 
 

 
 

Přednáška o Íránu 
Studenti maturitních ročníků 

měli možnost se dozvědět za-
jímavosti o životě lidí v Íránu – 
státu s ne zcela známou kultu-
rou. Přednášku vedl sociolog a 
bučovický místostarosta PhDr. 
Jiří Horák, který strávil v Íránu 
tři týdny. Studenti se dozvědě-
li spoustu informací o zákla-
dech státu, islámském vedení, 
ale i názory Íránců na Spojené 
státy a Evropu. Spoustu lidí 
překvapila odměřenost vůči 
arabskému světu, velká hrdost 
spojená s perskou historií a 
také íránský právní systém, 
životní styl, vztahy mužů a žen 
i místní jídelníček. 
 

 

Návštěva Polárky 
Studenti nižšího stupně gym-
názia měli možnost shlédnout 
zajímavé představení v divadle 
Polárka. Herci předvedli Čap-
kovy Povídky z jedné i druhé 
kapsy a to s minimem kulis a 
rekvizit.  
 
 
 
 
 

Několik zdánlivě detektivních, 
ale ve skutečnosti psycholo-
gických povídek donutilo stu-
denty k zamyšlení nad tím, co 
je vlastně pravda. Zároveň se 
všichni dobře pobavili nad vy-
nikajícími hereckými výkony a 
vtipným textem. 

 
 
Divadlo před tabulí 

Třída sekunda si zkusila 
v hodině literatury zahrát di-
vadlo a to představení Dalska-
báty, hříšná ves aneb Zapo-
menutý čert, což je známá 
pohádková hra Jana Drdy. O 
hlavní role byl velký zájem i 
přesto, že účinkující museli 
zpaměti zvládnout několik 
stran textu. Proto nezbylo než 
o hlavní role losovat. Herci i 
publikum se při představení 
dobře bavili a paní profesorka 
Urbánková v roli režisérky ob-
jevila několik dramatických 
talentů.  

 
 

 
 
 

Lucie Ulrichová 



Rozhovor   

Máte nějaký vzor, který ovliv-
nil Vaši pedagogickou praxi? 
   Ano, své dva třídní profesory 
z gymnázia (samozřejmě bu-
čovického) - prof. Škodíkovou 
pro schopnost naučit nás a 
připravit perfektně k maturitě 
a prof. Přecechtěla pro jeho 
báječný vztah ke studentům. 
 
 
 
 
 
Proměnil se v průběhu let Váš 
pohled na výuku? 
   Můj pohled na výuku se pří-
liš nezměnil, spíš prostředky, 
kterými mohu disponovat  
(technika, látka na webových 
stránkách…). Stále jsem ale 
přesvědčena, že základní zna-
losti by měl mít student gy-
mnázia neustále v hlavě, aby 
jich mohl kdykoli v příto-
mnosti i budoucnosti použít. 
S výrokem, že si všechny infor-
mace může najít, úplně nesou-
hlasím. Všeobecné znalosti 
patří k přednostem studenta a 
představa, že jde budoucí tatí-
nek se synkem po Karlově 
mostě a na otázku, jak dlouho 
už ten most stojí a kdo ho po-
stavil, odpoví, že se doma po-
dívá na internet, mi připa-dne 
naprosto absurdní. 
 
Vaše jméno figuruje v databá-
zi živnostníků. Podnikáte? 
Nepodnikám, živnost mám 
dlouho pozastavenou (jednalo  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
se o vzdělávání a poradenskou 
činnost), nemám na nic čas. 

V roce 2008 jste vyhrála sou-
těž Zlatý Amos. Jak na triumf 
a vůbec na celou soutěž vzpo-
mínáte? 
   Jsou to jedny z nejkrásněj-
ších vzpomínek mého života.  
Stálo mě to spoustu nervů, ale 
atmosféra finálové soutěže 
v Praze byla nepopsatelná. 
Přijel se mnou plný autobus 
mých studentů, obě dcery, 
profesoři Vintrová a Stavělík, 
dokonce sám pan ředitel. Když 
jsem pak zvítězila ve všech 
čtyřech kategoriích (Zlatý  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amos, Dětský Amos, Amos 
Sympaťák a Média Amos), 
strhla se při každém vyhlašo-
vání taková radostná vřava, že 
to vypadalo, že zboříme Pra-
hu. Studenti, kteří se mnou do 
toho šli, byli skvělí. Na celou 
svou poslední třídu budu 
s láskou a vděkem vzpomínat 
až do konce života. Ale to 
ostatně na všechny své třídy. 
 
Ovlivnil Vás nějak triumf v 
soutěži? 
   Utvrdil mě v tom, že kantor 
nemusí studentům podlézat, 
dělat kašpárka, být mírný a 
pořád ustupovat, aby si je zí-
skal a byl oblíbený. Může být 
přísný, náročný, ale hlavně 
musí být spravedlivý a studen-
ti by měli poznat, že mu na 
nich záleží a že je to dobrý člo-
věk.

       V tomto čísle vám přinášíme rozhovor s paní profesorkou PhDr. Emílií Kostrbovou, která nám 
prozradila něco ze svého soukromí a vyjádřila své názory na různá diskutovaná témata. CELÝ ROZ-
HOVOR S PANÍ PROFESORKOU NAJDETE NA STRÁNKÁCH ČASOPISU! 

„Znalosti patří 
k přednostem studenta.“ 

„Kantor může být přísný, 
náročný, ale musí být 

spravedlivý." 
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Březen 
2013 Rozhovor 

Trpíte „nemocí z povolání“? 
Jak se projevuje? 
   Myslím si, že nemocí z povo-
lání příliš netrpím. Učila jsem 
všechny své děti a nikdy si ne- 
stěžovaly. Dokonce nejmladší 
Veronika na škole v Ženevě 
odpověděla na otázku, kdo byl  
její nejoblíbenější učitel – mo-
je maminka. Když jsem někdy  
přišla mezi lidi, kteří mě ne-
znali, nikdy nepoznali, že jsem 
učitelka. 
 
Jaký je Váš názor na téma uči-
telských platů? 
   Platy učitelů jsou ostudou 
tohoto státu. Bez dobrých uči-
telů by nikdy ti, co dnes berou 
statisícové platy, nic neuměli. 
Chodila jsem do školy 18 let, 
mám doktorát, 32 let praxe, 
víte, co všechno mám ve škole 
na starosti, a můj plat? To se 
raději neptejte. Kdyby mi bylo 
40, pustím se asi ještě do ně-
čeho jiného. 
 
Čemu se ráda věnujete? 
   Věnuji se svým dvěma vnou-
čatům (třetí je na cestě), za-
hrádce, četbě, filmu, cestová-
ní, v létě ráda jezdím na kole a 
plavu, v zimě lyžuji. 
 
Jaký druh literatury máte rá-
da? 
   Mám ráda historické romá-
ny, příběhy ze života, dobrou 
poezii, ale i detektivky. 
 
 
 
 

Nejednou jsme během studia  
vypracovávali projekt „Moje 
nejoblíbenější kniha“. Máte 
nějakou Vy? 
   Každá knížka, kterou napsal 
Bohumil Hrabal, je moje nej-
oblíbenější. Můžu je číst pořád 
dokola a stále v nich objevuji 
něco nového. Jeho styl psaní,  
velká moudrost a obdivuhod-
né znalosti mě fascinují. 
 
Jak se díváte na filmové zpra-
cování literatury? Vadí Vám, 
že se nedrží předlohy? 
   Nevadí. Film je zvláštním 
druhem umění a režisér má 
právo zpracovat látku po 
svém. Nejlepší je přečíst kníž-
ku, podívat se na film a poro-
vnat. 
 
Myslíte si, že vzdělání je zá-
kladem života? 
   Je druhým základním kame-
nem života. Tím prvním je vý-
chova v rodině. 
 
Co Vy a tělesné tresty? Jste 
pro a nebo proti? 
   Samozřejmě proti. Jenže … 
občas narazíš na takového 
„křiváka“ nebo nevychované-
ho „fracka“, že ti ruka vyletí 
sama. Stává se mi to málo, ale 
několikrát za těch 32 let jsem 
se neudržela. Nikdy si nikdo 
nestěžoval, protože uznali, že 
zasloužili. Bylo to hlavně na 
základní škole, kde jsem 8 let 
učila. 
 
Prázdniny jsou sice daleko, 
ale jak si představujete ideál-
ní dovolenou? 
   Ideální dovolená, to je pro 
mě Francie – moře, hory, hi-
storické památky, malebná 
městečka, farmářské a rybí 
trhy, krásný jazyk, moje přítel-
kyně s rodinou v městečku 

nedaleko Lyonu, no prostě ná-
dhera! 
 
S jakou slavnou osobností 
byste se ráda setkala a proč? 
   S Tomášem Baťou a T. G. 
Masarykem. Poprosila bych je, 
aby se na pár let vrátili a na-
učili naše podnikatele poctivě 
podnikat a politiky dělat poli-
tiku slušně a jako službu li-
dem. 
Co byste udělala s řekněme 
10 000 000 Kč z loterie? 
   Dvě třetiny bych dala dětem, 
pořídila bych si krásnou cha-
loupku u lesa, kde bych trávila 

prázdniny, víkendy a za pár let 
důchod, a zbytek bych proces-
tovala. 
 
Máte nějaké osudové číslo 
nebo životní motto? 
Mým osudovým číslem je asi 
sedmička, protože ji všechny 
děti mají v datu narození, Da-
niela dokonce třikrát. A životní 
motto? Prožít život 
s narovnanými zády, neohýbat 
hřbet před lidmi, kteří toho 
nejsou hodni, nelhat, nepod-
vádět a věnovat co nejvíce 
času a lásky nejbližším, kteří 
vás potřebují. 
 
 
 
   Paní profesorce mockrát dě-
kuji za její odpovědi a čas, 
který našemu časopisu věno-
vala.   
 

 
Šárka 

 

„Bez dobrých učitelů by ni-
kdy ti, co dnes berou statisí-

cové platy, nic neuměli.“ 

„Prožij život s narovnanými 
zády.“ 



          Recenze 

 

 

 

 

   

Blink 182 - EP – Dogs Eating Dogs 

Americká poppunková 
kapela Blink 182 se rozhodla 
jet na vlastní pěst a opustila 
nakladatelství Interscope Re-
cords, se kterým spolupraco-
vala několik let. Spousta kriti-
ků tvrdí, že jim to pouze uško-
dilo a co je k tomu vede? Je-
jich nové ,,ípíčko“ Dogs Eating 
Dogs. Je to devatenáctiminu-
tové album a za tak krátkou 
dobu se údajně nestihli uká-
zat. Pěti písněmi prý dav ne-
rozproudí a navíc to má být 
směska jejich předchozích 
songů. 

Dle mého názoru jsou 
američtí kritikové lehce vedle. 
Uznávám,že ne všech 5 písní 
mě posadilo na zadek, ale  

nemůžu ani říct, že by to bylo 
nejhorší. 

 První song : When I 
was young, začíná klávesami.  

Začátek je pomalý, ale po ně-
kolika vteřinách přejde do 
rychlého pop punku. Výrazný 
je zde refrén. Dalším songem 
je skladba shodná s názvem 
EP – Dogs Eating Dogs. První 
co jsem si u této písničky řekla 
bylo : ,,Docela to ujde“. Je to 
vlezlá písníčka, ale v dobrém 
slova smyslu.  

 

Disaster mi svým za-
čátkem připomněla song ,,I 
miss you“ z alba Blink – 182,  

které bylo vydáno před deseti 
lety. Disaster popisuje strach 
ze smrti a podle kritiků je to 
velice vydařený song.  

Boxing day je jedno-
značně nejlepší dílo z tohoto 
EP. Chytlavá melodie i text, 
Vás donutí si zpívat. Nebo ale-
spoň mě. Posledním kouskem 
je Pretty Little Girl. Barker zde 
spolupracuje s kamarádem 
raperem Yelawolfem a jde vi-
dět, že si dali záležet. 

Dogs Eating Dogs do-
kazuje, že se kluci nechtějí 
vzdát a chtějí pokračovat v 
nahrávání další superdesky. 
Jestli jsou schopni vydat tak 
dobré album, jako byla jejich 
předchozí před rozpadem, je 
ve hvězdách. Nezbývá než če-
kat na to, co si Blink 182 při-
praví.

 

 

 Posloucháte Nicole Scherzinger? Pak se v této recenzi 

dozvíte, jak je na tom. Má úspěch nebo se hroutí? A co Blink 

182? Znáte je? Kluci vydali 5 nových songů. 
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Nicole Scherzinger - Boomerang 

Příznivci Nicole jistě 
slyšeli její nový song Boome-
rang. Mnoho lidí Vám řekne, 
že je to chytlavá  

písnička, a že se jim jednoduše 
líbí. Recenze odborníků jsou 
však jiné. Nicole se již nějakou 
dobu snaží rozjet solo dráhu.  

Poté, co opustila Pussycat 
dolls se jí ale nedaří. Mluví se 
o neoriginalitě, nudě a propa-
dáku.  

 

 Na žebříčku hitparád 
se neudrží dlouho. Klip od 
Britney Spears – Scream & 
Shout – je velice podobný  

klipu Boomerang. Problém je 
v tom, že Britney jej vydala 
spolu s will.i.amem první. Pro-
to ta neoriginalita.  

Já osobně si myslím, 
že s Nicole to z kopce nejde. 
Píseň Right There patří mezi 
podařené a hitparády drtila 
delší dobu. Možná se pletu, 
ale možná se pletou kritikové. 
Ale to je asi věc názoru :) 
 

 

Alena  Jedounková
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Březen 
2013        Koutek srandy   

Pepíček přiběhl domů a ptá se: "Mamí, můžou mít malý holčičky děti?" "Ne, to víš, že nemůžou." Pepíček 
zase vyběhl na zahradu a maminka ho jen zaslechla, jak říká ostatním dětem: "Je to oukej, můžem tu hru 
hrát znova."   
 
Omylem odvedli nervově zhrouceného na vojnu. Po čase zjistili, že s sebou nosí dvě helmy. Ptali se ho, proč 
to dělá. Odpověděl:  
"Kdyby mi jednu prostřelili, abych měl rezervní." 
 
Na barovou stoličku vedle kněze si přisedl člověk, ze kterého to táhlo jako z lihovaru. Oblek zašpiněný, na 
tváři stopy rtěnky, z kapsy mu čouhá poloprázdná láhev. Vytáhl noviny a začal číst. Po pár minutách se oto-
čil ke knězi a zeptal se: "Řekněte mi, Otče, co způsobuje artritidu?" "Pane, k tomu vede nevázaný život, ob-
cování s lehkými ženštinami, přemíra alkoholu a pohrdání bližními." "Hm, to je moc špatný." zamumlal opi-
lec a znovu se zahleděl do novin. Kněz rozmýšlel o tom, co předtím řekl, pak poklepal muži na rameno a 
omlouval se: "Je mi to moc líto, nechtěl jsem být tak přísný. Máte artritidu dlouho?" "Já ne, Otče, ale tady 
čtu, že papež ji má."  
 
Námořník píše milostný dopis jedné ze svých milenek, najednou se zarazí a dlouho okusuje tužku. Pak se 
obrátí na kamaráda a povídá: „Byl bys tak laskav, Jime, a sundal si košili?“ „Proč prosím tě?“ „Chtěl bych se 
podívat, jak se píše Mary Lou.“ 
 
Jede kněz na kole bez řídítek. Zastaví ho policajt a povídá: „Velebný pane, bude to za 50 korun za to, že je-
dete bez řídítek. Ohrožujete tím sebe i ostatní.“ „Ale pane strážníku, se mnou jede pán Bůh.“ „Tak to bude 
za 100. že jezdíte dva.“ 

Blanka 
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Také děkujeme panu řediteli Jiřímu Vlčkovi, panu zástupci Pokornému a paní profesorce Kostrbové. 
 
 

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 e-mailovou  

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

 

       

 
 
 
 
 
 

Navštivte také internetové stránky časopisu www.gymdoc.wz.cz, kde naleznete 

archiv příspěvků, články v časopise neotištěné, diskuzi…  

Budeme rádi, když se s námi podělíte o své dojmy a připomínky. 

http://www.gymdoc.wz.cz/

