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MÍSTO ÚVODU 
PO DVOU LETECH JSME SE DOČKALI 

Prostory stávající posilovny již byly funkčně, morálně i hygienicky 
nevyhovující, a proto jsme 
hledali možnosti její přestavby. 
Při hledání nových prostor nás 
napadlo, jestli by nešlo využít 
sousedních prostor bývalé 
kotelny s vestavěnou ocelovou 
konstrukcí mezipatra s dílnou 
školníka (pod níž zůstal prostor 
využívaný jako sklad). Požádali 
jsme o spolupráci arch. kancelář 
Architekti DRNH, a tak na jaře 
2006 vznikla studie 
rekonstrukce a rozšíření staré 
posilovny, kterou vypracoval ing. 
arch. Karel Spáčil. V ní potvrdil 
možnost likvidace dílny školníka 
i odstranění příčky mezi starou 
posilovnou a kotelnou a navrhl 
sál se dvěma výškovými 
úrovněmi. Celkové náklady – 
1,75 mil Kč. 

Vzhledem k nákladům 
jsme museli rekonstrukci 
rozdělit na dvě etapy. V létě 
2006 byly provedeny přípravné 
práce – zlikvidovali jsme 
vestavbu,  příčku a snížili 
podlahu staré posilovny na 
úroveň přístupové chodby. Na 
jaře 2007 jsme zahájili druhou 
etapu výstavby a od října je nový 
sál v provozu. Celkové náklady 
na stavbu skončily na 1,35 mil. 
Kč, dalších 470 tisíc Kč stálo vybavení. A výsledek? 

Víceúčelový sál se dvěma výškovými úrovněmi. V původní posilovně bylo 
odstraněno tmavé obložení stěn, v celém prostoru byla vyměněna okna, 
opravena elektroinstalace a byly vybudovány podhledy zakrývající potrubí 
ústředního topení. Do podhledů bylo také zapuštěno nové moderní osvětlení. 

Původní stav 
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Větší vyvýšená část, na jejíž 
jedné stěně je zrcadlo, bude 
sloužit jako malá tělocvična pro 
aerobic a gymnastiku, v menší 
snížené části je třináct 
cyklistických trenažérů a šest 
míst pro posilování. Oba sály 
propojuje dřevěné schodištěm s 
kovovým zábradlím, takže celý 
prostor působí velmi estetickým a 
vzdušným dojmem. 

Závěrem bych chtěl 
poděkovat firmě NEDO Ivančice, 
dodavateli stavební části, za 
vynikající spolupráci, firmě Hervis 
za sponzorský příspěvek na 
cyklotrenažéry v hodnotě 144 
tisíc Kč i všem rodičům studentů 
gymnázia, kteří prostřednictvím 
Nadačního fondu přispěli na 
vybavení částkou 100 tisíc Kč. 
Věřím, že vynaložené peníze se 
všem vrátí ve formě spokojených 
a fyzicky zdatných dětí. 

 Antonín Šerý 
 ředitel gymnázia 

Navrhované řešení 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
DEN JAZYKŮ NA GJB 

U příležitosti Dne jazyků 26.9.2006 navštívili studenti našeho gymnázia 
dvě představení anglického divadla The Bear Educational Theatre. Středně 
pokročilí studenti se stali účastníky hry nazvané Detektivové (The Detectives), 
pokročilí jednoaktové komedie A. P. Čechova Medvěd (The Bear). Účastníky 
proto, že herci, kterými jsou převážně rodilí mluvčí, nenechali nikoho z 
obecenstva pouze pasivně sedět. Součástí představení je totiž interaktivní práce 
se studenty, která jim umožňuje procvičit si znalosti angličtiny při spontánní 
komunikaci. O tom, že hodiny strávené v místním kině opravdu splnily svůj 
účel, svědčí i ohlasy z řad studentů a vyučujících, kteří už se těší na zopakování 
vydařené akce. 

Eva Fukanová 

O POHÁR ŘEDITELE 
10. října 2006 se zúčastnilo družstvo Gymnázia Jana Blahoslava turnaje v 

odbíjené O pohár ředitele ve sportovní hale gymnázia v Zastávce. Jedná se o 
tradiční podzimní soutěž ve volejbale pro žákyně víceletých gymnázií a 
základních škol našeho okresu. Této soutěže se pravidelně zúčastňujeme již 
několik let. Našimi dosavadními nejlepšími umístěními byla druhá místa. 

Tentokrát soutěžilo osm družstev, která byla rozdělena na dvě herní 
skupiny, a vítězové hráli o finálové umístění. Naše družstvo - ve složení 
Ševčíková K., Šacherová P., Minsterová A., Kubátová S., Řiháčková B., Machová 
E., Voškerušová I. a Vilmanová S. - ve skupině zvítězilo a po vyrovnaném 
finálovém boji se stalo vítězem celého turnaje. Studentky získaly na celý rok 
putovní pohár, který pro ně bude motivací k obhajobě vítězství v příštím roce. 

Helena Valachová 

AMERIČANÉ OPĚT NA NÁVŠTĚVĚ GJB 
3. března 2007 dopoledne 

očekávali studenti a vyučující 
ivančického gymnázia americkou 
výpravu pod vedením dr. 
Thomase Sovika z Texasu v USA. 
Do naší školy každý rok zajíždějí 
američtí studenti a absolventi 
univerzity v Dentonu, aby zde 
spolu s našimi studenty strávili 
jeden den ze svých krátkých 
prázdnin na cestách po naší 
vlasti. Někteří američtí studenti 
navštívili naši školu již 
poněkolikáté. Doktor Thomas 
Sovik, který přednáší hudební 
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vědu na univerzitě v Dentonu, má k Ivančicím zvlášť vřelý vztah. Zabýval se 
studiem teorie středověké hudby, což ho přivedlo až do Ivančic k dílu Jana 
Blahoslava. 

Větší část výpravy strávila dopoledne ve škole mezi studenty. Američtí 
hosté velmi ochotně odpovídali na zvídavé otázky studentů. Bez ostychu a 
váhání kladli naši studenti otázky na osobní a společenský život v Americe. 
Napjatě naslouchali líčení každodenní americké reality a na oplátku vyprávěli 
americkým hostům o studentském životě v České republice. 

Desetičlenná skupinka Američanů spolu s dr. Sovikem se vypravila na 
prohlídku města v doprovodu našich starších studentů. Pozdravili také na 
ivančické radnici starostu MUDr. Vojtěcha Adama. Nejstarší studenti gymnázia 
provedli Američany po nejdůležitějších pamětihodnostech města. Navštívili 
Památník Alfonse Muchy, zašli na židovský hřbitov a prohlédli si ivančický 
kostel. Předmětem jejich zájmu bylo i dílo slavných ivančických osobností Jana 
Blahoslava a Quida Adlera, o nichž se ve škole učí. Bystu Jana Blahoslava lze 
podle jejich slov nalézt na dentonské univerzitě. 

V odpoledních hodinách odcestovali Američané do blízkého Moravského 
Krumlova, kde si prohlédli sbírku pláten Alfonse Muchy, ivančického rodáka. 
Zajímavé a zároveň potěšitelné bylo, že se zajímali o náměty obrazů z dějin 
českého národa a že jim byly známy mnohé evropské historické události. 

Čas určený pro návštěvu uplynul až příliš rychle a my jsme se museli s 
lítostí rozloučit. Zůstal nám však příjemný pocit a radost ze společně 
stráveného času. Již nyní se všichni těšíme na příští návštěvu v roce 2008. 

Bronislava Nekudová 

VÝLET DO RAKOUSKA 
Dne 18.5.2007 podnikli studenti druhých ročníků jednodenní výlet do 

Rakouska coby zpestření výuky německého jazyka. Cílem cesty byla malebná 
vinařská krajina v Dolním Rakousku Wachau, návštěva 
městečka Tulln, Krems a nejkrásnějšího barokního 
kláštera v Rakousku – Melku. 

Počasí výletníkům přálo a studenti se procházeli 
v Tullnu v parkové výsadbě podél Dunaje a za 
odborného komentáře si prohlédli tamější románskou 
rotundu. Více času strávili ve městě Krems, 
kde se samostatně pohybovali ve městě 
a testovali svoje znalosti německého 
jazyka při nákupech a orientaci ve 
městě. V odpoledních hodinách 
navštívili klášter Melk. Klášterem je 
provedla mladá sympatická 
průvodkyně. Studenti pozorně 
sledovali výklad v němčině a 
dozvěděli se i mnoho zajímavého ze současnosti Rakouska. Ti odvážnější se 
zapojili do diskuze o ochraně životního prostředí v Podunají.  

Třebaže byl výlet krátký, byl plný zajímavých zážitků a studentům líbil. 
Bronislava Nekudová 



Gymnázium Jana Blahoslava 11 

 

PARAGRAF 11/55 
Projekt Paragraf 11/55 je vědomostní postupová soutěž určená žákům 5. - 

9. tříd základních škol a ekvivalentních ročníků víceletých gymnázií. Soutěž 
probíhá v České republice z iniciativy Aliance Zákon 18 již od roku 2001, 
přičemž v roce 2007 se uskutečnil 7. ročník projektu. Hlavním cílem projektu je 
zvýšení právního povědomí žáků a znalost zákona č. 379/2005 Sb., který 
zakazuje prodej tabákových výrobků mladým lidem do 18 let. O tomto zákonu 
existuje jen minimální povědomí a jeho porušování je společností obecně 
tolerováno. 

Ve školním kole této soutěže zvítězilo družstvo nejmladších studentů 
primy ve složení Klára Čeperová, Xenie Kouřilová, Jana Pavlíková, Barbara 
Schweizerová, Marek Krejčík. K velkému překvapení toto družstvo vyhrálo i 
oblastní kolo, kde porazilo i žáky z devátých tříd okolních škol. 

Alena Vodičková 

CELOSTÁTNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY 
Studenka sekundy Petra Veselá prokázala již v několika odborných 

soutěžích své mimořádné nadání a píli. Jejím největším úspěchem ve školním 
roce 2006/2007 byl postup do celostátního kola Zeměpisné olympiády, které se 
konalo v květnu v Ústí nad Labem. Petra výborným způsobem reprezentovala 
naše gymnázium, stala se úspěšným řešitelem celostátního kola a celkově se 
umístila na šestém místě. Po návratu si Petra na průběh soutěže zavzpomínala: 

„Když jsem vyhrála krajské kolo Zeměpisné olympiády, dost jsem se divila. 
A vlastně dodnes nemůžu pochopit, proč právě já, když snad existuje ještě pár 
mých vrstevníků, kteří jsou do zeměpisu zapálení mnohem víc než já. Nu ale což – 
stalo se a já jsem se dostala do celostátního kola. To se konalo 10. a 11. května 
2007 v Ústí nad Labem. Výpravy z Jihomoravského a některých dalších 
vzdálenějších krajů ale vyjely den předem, aby se sem dostaly včas. Po příjezdu 
na místo jsem s nadšením uvítala, že budu na pokoji s jednou ze soutěžících. 
Nezasvěcený čtenář si asi řekne, že je to snad naprostá samozřejmost, ale na této 
akci se mezi celkovým počtem 60 soutěžících objevilo jenom 5 dívek! Ještě ten 
den jsem se se svou spolubydlící spřátelila. Při vzájemném rozhovoru jsme 
zapletly složitou diskusi o tom, jak 
se správně čte Quebec. To 
potvrzuje fakt, že ten, kdo se 
dostane do celostátního kola v 
nějaké podobné soutěži, asi 
opravdu nebude normální.  

Druhý den ráno se skoro celá 
ubytovna vydala na místo činu – 
na Univerzitu Jana Evangelisty 
Purkyně. Po slavnostním zahájení 
ve velké aule jsme se podle 
soutěžních kategorií odebrali řešit 
různé části soutěže – práce s 
atlasem, bez atlasu a praktický 
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zeměpis. Ten probíhal formou hry, kterou lze přirovnat ke hledání pokladu. 
Dvojice chodily od stanoviště ke stanovišti a plnily různé úkoly. Po skončení 
samotné soutěže jsme šli na oběd. Po něm následovala pro naši kategorii 
exkurze. Byla jsem opravdu moc ráda, že nejsem ve starší kategorii. Ta totiž měla 
v té době dělat terénní práci. Takhle jsem si aspoň mohla výlet pořádně užít. 
Nejdřív nás průvodce vzal na Erbenovu vyhlídku nad městem, aby nám ukázal 
okolí města. Potom jsme jeli na vyhlídku v Krušných horách a odtud byl ještě 
větší výhled. Pak jsme se vrátili do Ústí na večeři. 

Po večeři proběhlo na krajském úřadě slavnostní vyhlášení výsledků. 
Odborný garant soutěže PaedDr. Jana Peštová četla výsledky od posledního 
místa a asi nejvíc jsem byla nervózní, když měla vyhlásit poslední místo v mé 
kategorii. A ještě víc jsem znervózněla, když řekla, že na posledním místě se 
umístila… naštěstí jsem to nebyla já. Moje jméno vyslovila až později – umístila 
jsem se na šestém místě. 

Celkově byly výsledky soutěže prý velmi vyrovnané – v kategorii D byl mezi 
prvním a osmým místem rozdíl jenom 4 body – tzn. každému uteklo vyšší místo 
jenom o půl bodu! Ještě že jsem nebyla v této kategorii. 

Druhý den ráno jsme se vrátili domů. Tato akce se mi velmi líbila a byla 
bych ráda, kdybych si ji mohla v dalším školním roce zopakovat.“ 

Petře přejeme spoustu úspěchů v jejím dalším snažení a děkujeme za 
šíření dobrého jména našeho gymnázia i na celostátní úrovni. 

Helena Valachová 

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH 
Celostátní kola 

Zeměpis   
Zeměpisná olympiáda 6. místo Petra Veselá, 2.A 
Český jazyk   
Literární soutěž Náš svět čestné uznání kolektiv 3.A (Badinová, 

Bártová, Dvořák, Hándl, 
Hrdová, Chocenská, Chytková, 
Muzikářová, Šalplachta, 
Šancová, Ševčík) 

Náchodská Prima sezona 
(poezie, fotografie) 

nominace  Dagmar Husárová, 7.A  
Jakub Špiřík, 6.A 

Regionální (krajská, oblastní) kola 
Český jazyk   
Olympiáda v čes. jaz. – II. kat. 14. místo Šárka Dvořáková, 5.A 
Anglický jazyk   
Konverzační soutěž bez umístění Vítězslav Hándl, 4.A 
Německý jazyk   
Konverzační soutěž 7. místo Daniela Hlaváčková, 7.A 
Základy spol. věd   
§ 11/55 5. místo družstvo 1.A 
Zeměpis   
Zeměpisná olympiáda 1. místo Petra Veselá, 2.A 
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Fyzika   
3. místo Roman Fiala, 4.A Fyzikální olympiáda, kat. E 
12. místo Ondřej Kabelka, 4.A 
21. místo Kateřina Bucsuházy, 5.A Fyzikální olympiáda, kat. F 
26. místo Adéla Křupalová, 5.A 

Biologie   
3. místo Pavlína Chládková, 3.A Biologická olympiáda, kat. C 
9. místo Kateřina Šancová, 3.A 

Biologická olympiáda, kat. A 18. místo Jan Musil, 8.A 
Biologická olympiáda, kat. B 19. místo Martina Zimmermannová 
Chemie   
Chemická olympiáda, kat. B 6. místo Jan Zeman, 7.A 
   Edita Kocábová, 4.A 
Hudební výchova   
Brněnský vrabeček 3. místo Diana Rysková (sólový zpěv) 

Iva Kouřilová (doprovod klavír) 

Okresní kola 
Český jazyk   
Soutěž recitátorů 3. místo Petra Veselá, 2.A 
Olympiáda v čes. jaz. – II. kat. 4. místo Šárka Dvořáková, 5.A 
Anglický jazyk   
Konverzační soutěž, kat. II 1. místo Vítězslav Hándl, 4.A 
Konverzační soutěž, kat. III 3. místo Jana Nekudová, 6.A 
Německý jazyk   
Konverzační soutěž, kat. III 1. místo Daniela Hlaváčková, 7.A 
Dějepis   
Dějepisná olympiáda 20. místo Zdeněk Horák, 3.A 
Základy spol. věd   
§ 11/55 1. místo družstvo 1.A 
Zeměpis   

6. místo Marek Krejčík, 1.A Zeměpisná olympiáda, kat. A 
8. místo Jan Kavalec, 1.A 
2. místo Petra Veselá, 2.A Zeměpisná olympiáda, kat. B 
3. místo Pavel Doležal, 2.A 
7. místo Marek Hándl, 3.A Zeměpisná olympiáda, kat. C 
9. místo Zdeněk Horák, 3.A 
7. místo Jaroslav Nekuda, 8.A Zeměpisná olympiáda, kat. D 
9. místo Štěpán Konečný, 8.A 

Fyzika   
2. místo Roman Fiala, 4.A Fyzikální olympiáda, kat. E 
8. místo Ondřej Kabelka, 4.A 
8. místo Martin Vondráček, 2.A Fyzikální soutěž, 7. třída 
10. místo Petra Veselá, 2.A 

Biologie   
1. místo Pavlína Chládková, 3.A Biologická olympiáda, kat. C 
2. místo Kateřina Šancová, 3.A 
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1. místo Martina Kadlecová, 1.A Biologická olympiáda, kat. D 
2. místo Petra Veselá, 2.A 

Matematika   
3. místo Richard Pokorný, 8.A Klokan 
3. místo Marek Dvořák, 6.A 
3. místo Lucie Kašparová, 1.A Pythagoriáda, 6. ročník 
3. místo Marek Krejčík, 1.A 
2. místo Petra Veselá, 2.A Pythagoriáda, 7. ročník 
2. místo Martin Vondráček, 2.A 
3. místo Barbara Schweizerová, 1.A 
4. místo Marek Krejčík, 1.A 

Matematická olympiáda, Z6 

5. místo Lucie Kašparová, 1.A 
3. místo Klára Minsterová, 2.A Matematická olympiáda, Z7 
4. místo Petra Veselá, 2.A 
5. místo Eliška Žáková, 4.A Matematická olympiáda, Z9 
7. místo Edita Kocábová, 4.A 

Tělesná výchova   
Přebor škol v šachu 1. místo Jaroslav Nekuda (8.A), Roman 

Patočka (4.C), Ivo Sedlář (4.C), 
Pavel Doležal (2.A) 

Lehká atletika - O pohár Corny 2. místo družstvo dívek 
60 m      2. místo Petra Kubíková, 6.A 

200 m 2. místo Lucie Chrástová, 4.C 
800 m 2. místo Petra Kubíková, 6.A 

Leh. atletika – Pohár rozhlasu 7. místo družstvo starších dívek 
Volejbal – O pohár ředitele 
Gymnázia TGM Zastávka 

1. místo družstvo mladších dívek 
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MAJÁLES 2007 
Jaké bude počasí? Nebude 

pršet? A co když…? S takovými 
otázkami usínali ve čtvrtek 10. 
května snad všichni naši studenti 
i jejich vyučující. Povedlo se, ráno 
se vzbudili do příjemného dne, i 
když obloha moc vymeteně 
nevypadala. 

A je to tady. Studenti oktávy 
a čtvrtého ročníku se opět loučí 
se svými kamarády a profesory. 
Rok utekl jako voda a budeme 
mít další absolventy gymnázia. 
Mají ještě týden na přípravu, ale 
v pátek 11. května chtěli dát 
vědět všem, že je měli rádi. Po osmé hodině začal dvouhodinový program 
majálesu na školním hřišti. Zpívalo se, hrálo, děkovalo, loučilo. A sem tam i 
nějaká ta slzička ukápla. Vždyť tu byli víc než doma. V 10 hodin už za zvuku 
řízné dětské dechové hudby Bobrava se vydal na svou cestu městem k 
památníku Jana Blahoslava pestrobarevný průvod s mažoretkami a ostatním 

lidem studentským, který si 
zahrál na broučky, les, 
housenky, pláž, lékaře, 
vězně, a dokonce bylo vidět i 
samuraje či gejši. Kolem 
stojící davy lidí, od dětí ze 
školiček a škol až po ty 
nejstarší občany města, se 
měly na co dívat. V letošním 
roce bylo přihlížejících snad 
ještě více než jindy. A to je 
dobře, studenti vědí, že jim 
fandí celé město. 

U památníku Jana 
Blahoslava Ve Sboru se 
studenti položením kytice 

květů za zvuku studentské hymny poklonili památce velkého humanisty, jehož 
jméno nese naše gymnázium. 

Majáles 2007 skončil. Ať žije Majáles 2008. 
Milena Špiříková 
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ŠKOLNÍ KRONIKA 
UČEBNÍ PLÁN 

 prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva 
     1.C 2.C 3.C 4.C 

český jazyk 5 4 4 4 4 4 4 5 
cizí jazyk 1 5 4 4 4 3 3 4 4 
cizí jazyk 2 - - - - 3 3 3 3 
latina - - - - - 2 - - 
Ov / Zsv 1 1 1 1 2 2 2 2 
dějepis 2 2 2 2 2 2 2 2 
zeměpis 2 2 2 2 2 2 2 - 
matematika 5 5 5 5 4 4 3 4 
fyzika 2 2 3 2 2 2,5 2,5 3 
chemie - 3 2 3 2 2,5 2 - 
biologie 3 2 2 2 2 2 2,5 2 
informatika - - 2 2 3 - - - 
Hv / Vv 3 3 2 2 2 2 - - 
Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 
volitelný 1 - - - - - - 2 2 
volitelný 2 - - - - - - 2 2 
volitelný 3 - - - - - - - 2 
volitelný 4 - - - - - - - - 
CELKEM 30 30 31 31 33 33 33 33 

Pozn.: 
1. Studium cizích jazyků 

Prima – kvarta: anglický jazyk 
Kvinta – oktáva, čtyřleté studium: německý a anglický jazyk 

2. Volitelné předměty (studenti si volí vždy jeden předmět ze skupiny) 
Volitelný předmět 1 (2 roky): anglická konverzace 
 německá konverzace  
Volitelný předmět 2 (2 roky): ruský jazyk 
 latina 
 psychologie  
 dějiny umění 
 deskriptivní geometrie 
 seminář a cvičení z matematiky 
Volitelný předmět 3 (1 rok): společenskovědní seminář  
 seminář z dějepisu 
 seminář z fyziky  
 seminář z biologie  
 seminář z chemie 
 seminář ze zeměpisu 

3. Nepovinné předměty (kroužky): informatika, odbíjená, košíková, florbal, 
kroužek elektroniky, biologický kroužek, dramatický kroužek 



Gymnázium Jana Blahoslava 17 

 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Ve školním roce 2006/2007 se na GJB vyučovalo následujícím předmětům: 
Č - český jazyk a literatura 
A - anglický jazyk 
AK - konverzace v anglickém jazyce 
N - německý jazyk 
NK - konverzace v německém jazyce 
L - latina 
R - ruský jazyk 
OV - občanská výchova 
ZSV - základy společenských věd 
SVS - společenskovědní seminář 
D - dějepis 
SD - seminář z dějepisu 
Z - zeměpis 
SZ - seminář ze zeměpisu 
M - matematika 

SCM - seminář a cvičení z matematiky  
F - fyzika 
SF - seminář z fyziky 
Ch - chemie 
SCh - seminář z chemie 
Bi - biologie 
SBi - seminář z biologie 
Psy - psychologie 
In - informatika a výpočetní technika 
HV - hudební výchova 
VV - výtvarná výchova 
DU - dějiny umění 
TVD - tělesná výchova (dívky) 
TVH - tělesná výchova (hoši) 
 

 
Ředitel gymnázia 
RNDr. Antonín Šerý 
In: 4.A, 5.A 
Zástupkyně ředitele 
Mgr. Oldřiška Klimová 
Č: 2.A, 4.C  
Výchovná poradkyně 
Mgr. Jarmila Urbancová 
A: 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 2.C 
Mgr. Ivan Bulva (2.A) 
M: 2.A, 3.A, 2.C 
Bi: 7.A, 2.C, 3.C 
Mgr. Radim Dubčák (7.A) 
M: 4.A, 5.A, 7.A 
F: 7.A 
In: 1.C 
SCM: 7.A 
Mgr. Eva Fukanová (8.A) 
A: 3.A, 4.A, 7.A, 8.A 
AK: 8.A, 4.C 
Mgr. Marcela Chvátalová 
VV: 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 6.A, 6.B, 

1.C, 2.C 
Č: 1.A 
DU: 8.A, 4.C 

RNDr. Jan Jílek (6.A) 
M: 6.A 
F: 1.A, 2.A, 6.A,1.C, 2.C 
In: 5.A, 1.C 
Mgr. Hana Knotková (4.A) 
Bi:  4.A, 5.A, 6.A, 8.A, 1.C, 4.C 
TVD: 1.A, 4.A, 6.A, 3.C 
SBi: 8.A, 4.C 
RNDr. Dušan Krejčík (1.C) 
In: 3.A, 4.A 
Ch: 3.A, 4.A, 1.C, 2.C, 3.C 
M: 1.C 
Mgr. Danuše Minsterová (1.A) 
M: 1.A, 8.A 
Ch: 2.A, 5.A, 6.A, 7.A 
SCh: 8.A, 4.C 
Zdeněk Missbach 
Z: 6.A, 7.A, 2.C, 3.C 
TVD: 2.A, 2.C 
TVH: 1.A, 3.A, 5.A, 8.A, 4.C 
Mgr. Radek Musil (3.C) 
ZSV: 7.A, 8.A, 3.C, 4.C 
OV: 4.A 
D: 3.C, 4.C 
SVS: 7.A, 8.A, 3.C 
Psy: 8.A, 4.C 
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Mgr. Bronislava Nekudová 
A:  1.A, 3.A, 5.A, 1.C, 2.C 
N: 2.C 
Mgr. Karla Nováková 
F: 4.A 
M: 3.C 
SCM: 3.C 
Alena Pavišová 
N: 7.A, 8.A, 1.C 
Mgr. Božena Pokorná (5.A) 
Č: 5.A, 7.A, 8.A, 1.C 
L: 6.A, 2.C 
Mgr. Kateřina Stránská 
Č: 6.A 
N: 5.A, 6.A, 2.C, 3.C 
PaedDr. Eliška Suchánková 
HV: 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 6.A, 1.C, 

2.C 
DU: 8.A, 4.C 
A: 1.A, 2.A, 1.C 
Mgr. Vítězslav Světlík (4.C) 
F: 3.A, 5.A, 8.A, 3.C, 4.C 
M: 4.C 
SCM: 8.A, 4.C 
SF: 8.A, 4.C 

Mgr. Lucie Ševčíková 
A: 2.A, 3.C, 4.C 
AK: 3.C, 4.C 
PhDr. Milena Špiříková (3.A) 
Č: 3.A, 3.C 
N: 3.C, 4.C 
Jan Valach 
Z: 5.A, 1.C 
TVD: 3.A, 5.A, 4.C 
TVH: 2.A, 4.A, 7.A, 1.C, 2.C 
SZ: 8.A, 4.C 
Helena Valachová 
Bi: 1.A, 2.A, 3.A 
Z: 1.A, 2.A, 3.A, 4.A 
TVD: 7.A, 8.A, 1.C 
Mgr. Alena Vodičková 
OV: 1.A, 2.A, 3.A 
ZSV: 5.A, 1.C 
D: 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 6.A, 1.C 
Mgr. Renata Zimmermannová (7.A) 
Č: 4.A, 2.C 
D: 7.A, 8.A, 2.C 
ZSV: 6.A, 2.C 
SD: 8.A, 4.C 

 

Mateřská dovolená: PhDr. Jana Chocholáčová 
 Mgr. Andrea Dubčáková 

  

Správní zaměstnanci 
Ekonomka:  Miluše Klímová 
Hospodářka:  Hana Holá 
Školník:  Milan Kocáb 
Uklízečky:  Ivana Burešová, Miroslava Dvořáčková, Eva Hádrová 



Gymnázium Jana Blahoslava 19 

 

 

Pedagogický sbor 

 
1. řada zleva: 

Karla Nováková, Oldřiška Klimová, Eliška Suchánková, Renata 
Zimmermannová, Alena Vodičková, Lucie Ševčíková, Kateřina Stránská 

2. řada zleva: 
Helena Valachová, Bronislava Nekudová, Hana Knotková, Milena 
Špiříková, Radek Musil, Jarmila Urbancová 

3. řada zleva: 
Božena Pokorná, Eva Fukanová, Antonín Šerý, Vítězslav Světlík 

4. řada zleva: 
Danuše Minsterová, Zdeněk Missbach, Jan Jílek, Jan Valach, Ivan Bulva, 
Radim Dubčák 
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PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH TŘÍD 
Stav ke 4. září 2006: celkem 352 studentů, 128 chlapců, 224 dívek 
(Pozn.: v seznamech podtržení žáci prospěli ve 2. pololetí s vyznamenáním) 

Osmileté studium 
Prima (1.A) - 30: 11 hochů, 19 dívek 

Tř. prof. Danuše Minsterová 
Jan Beránek, Klára Čeperová, Jan Halada, Klára Jírová, David Juráň, 

Martina Kadlecová, Kateřina Kailová, Martin Kališ, Jakub Kania, Lucie 
Kašparová, Jan Kavalec, Tereza Kocábová, Xenie Kouřilová, Alžběta Králová, 
Kristýna Krejčí, Marek Krejčík, Eva Machová, Karolína Mikešová, Lenka 
Nováčková, Jana Pavlíková, David Pexa, Filip Répal, Barbara Schweizerová, 
Kateřina Sklenská, Martin Smetana, Štěpán Šlechtický, Tereza Šmídová, Jana 
Šustová, Lucie Täuberová, Sára Vilmanová 

Sekunda (2.A) - 30: 14 hochů, 16 dívek 
Tř. prof. Ivan Bulva 

Markéta Bisová, Jan Černý, Pavel Doležal, Martin Dvořáček, Pavlína 
Hanáková, Jan Káčerek, Lucie Kadlecová, Vojtěch Káfoněk, Martin 
Kašparovský, Barbora Kračmarová, Tomáš Krejčí, Lenka Krollová, Adam 
Kyselica, Jana Marková, Klára Minsterová, Petr Musil, Nikola Nováková, Hana 
Paulíčková, Karolína Pavlíková, Nikola Procházková, Kristína Repaská, Michael 
Richter, Tereza Sirůčková, Ondřej Stránský, Petra Šacherová, Anežka Tomková, 
Jiří Tumpach, David Urban, Petra Veselá, Martin Vondráček 

Tercie (3.A) - 30: 16 hochů, 14 dívek 
Tř. prof. Milena Špiříková 

Tereza Badinová, Markéta Bártová, Jindřich Caesar, Vítězslav Došek, Petr 
Dvořák, Soňa Dvořáková, Adam Halbich, Marek Hándl, Zdeněk Horák, Gabriela 
Hrdová, Pavlína Chládková, Michaela Chocenská, Jana Chytková, David 
Karásek, Petra Kolesová, Roman Komarov, Vít Koudelka, Nela Křupalová, 
Martin Mareš, Tereza Melkusová, Nikola Muzikářová, Tadeáš Novotný, Ondřej 
Okoun, Patrik Oulehla, Jiří Procházka, Jakub Šalplachta, Kateřina Šancová, 
Jan Ševčík, Jana Štercová, Klára Vaňková 

Kvarta (4.A) - 30: 9 hochů, 21 dívek 
Tř. prof. Hana Knotková 

Jakub Badin, Ondřej Borkovec, Jiří Čermák, Vladimír Čermák, Roman 
Fiala, Lucie Grombířová, Vítězslav Hándl, Ondřej Kabelka, Romana Kišová, 
Edita Kocábová, Zuzana Konečná, Klára Koudelová, Sabina Kubátová, Barbora 
Kučerová, Alžběta Minsterová, Michaela Muzikářová, David Polák, Iva 
Pospíšilová, Hana Ralenovská, Barbora Řiháčková, Martina Sedláčková, Tabea 
Maria Schweizerová, Jana Slaná, Ivana Svobodová, Kateřina Ševčíková, 
Kateřina Tichá, Ivana Voškerušová, Marta Vyskočilová, Michal Zahradník, 
Eliška Žáková 
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Kvinta (5.A) - 29: 9 hochů, 20 dívek 
Tř. prof. Božena Pokorná 

Veronika Bártlová, Klára Bouzková, Tomáš Brychta, Kateřina Bucsuházy, 
Dita Coufalová, Lucie Čermáková, Veronika Čermáková, Marie Doupovcová, 
Tomáš Dvořák, Šárka Dvořáková, Klára Hošková, Kateřina Husáková, Vít 
Chvátal, Kristýna Chvátalová, Magdalena Kabelková, Barbora Kratochvílová, 
Adéla Křupalová, Martin Mach, Miroslav Papoušek, Jana Požárová, Jan Rez, 
Radek Schoř, Šárka Schořová, Lubomír Skála, Aneta Sklenářová, Alena 
Šustová, Radek Truhlář, Lenka Voškerušová, Martina Zimmermannová 

Sexta (6.A) – 27: 5 hochů, 22 dívek 
Tř. prof. Jan Jílek 

Iveta Bučková, Petra Ciklová, Marek Dvořák, Lucie Dvořáková, Kateřina 
Faltýnková, Sabina Jánošíková, Iva Kouřilová, Soňa Krollová, Pavlína Křečková, 
Petra Kubíková, Andrea Kuczmanová, Marcela Kudláčová, Michal Kysel, Tereza 
Lacinová, Jana Nekudová, Klára Patočková, Karel Rapouch, Markéta 
Rožnovská, Lucie Říhová, Andrea Sítařová, Zuzana Šalplachtová, Jakub Špiřík, 
Anna Šrenková, Petra Štěrbová, Jakub Veselý, Eva Vyhnáčková, Terezie 
Vyskočilová  

Septima (7.A) – 27: 14 hochů, 13 dívek 
Tř. prof. Radim Dubčák 

Pavel Badin, Václav César, Jan Čermák, Petr Eibel, Kateřina Gregerová, 
Václav Halbich, Jan Heger, Daniela Hlaváčková, Dagmar Husárová, Hana 
Hutrová, Vít Janíček, Pavlína Janurová, Lukáš Jelínek, Jakub Kluvánek, 
Zdeněk Kocáb, Šárka Koníčková, Lenka Mášová, Vanda Ohlídalová, Lucie 
Ondrášková, Tereza Pálešová, Simona Prokešová, Marek Rygel, Michaela 
Štarková, Lukáš Vaněček, Jan Vejvoda, Šárka Záděrová, Jan Zeman 

Oktáva (8.A) – 27: 10 hochů, 17 dívek 
Tř. prof. Eva Fukanová 

Lucie Černá, Eva Danová, Jana Dobrovolná, Iva Emmerová, Tomáš Filip, 
Lucie Fridrichová, Michaela Haramachová, Jana Holáňová, Veronika Hošková, 
Marie Káfoňková, Štěpán Konečný, Jiří Machač, Lukáš Missbach, Jan Musil, 
Marie Navrátilová, Jaroslav Nekuda, Petra Ondrová, Lukáš Plšek, Richard 
Pokorný, Hana Ptáčková, Tomáš Richter, Martin Rybníček, Hana Smejkalová, 
Tereza Šťastná, Barbora Švihálková, Monika Tušlová, Eva Zahradníková 

Čtyřleté studium 
1.C - 31: 15 hochů, 16 dívek 

Tř. prof. Dušan Krejčík 
Jitka Brachetková, Petr Buno, David Dobrovolný, Ondřej Franta, Eva 

Grossová, Václav Heinrich, Veronika Holá, Jan Horák, Jan Horký, Lenka 
Inochovská, Tomáš Inochovský, Aneta Kališová, Kateřina Küfhaberová, David 
Oulehla, Tereza Peloušková, Bohuslav Pokorný, Veronika Proboštová, David 
Ruška, Aneta Růžičková, Diana Rysková, Tomáš Semotam, Lucie Slabá, Martin 
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Sladeček, Lucie Švábenská, Jana Veselá, Jiří Vognar, Kateřina Vojtěská, Ondřej 
Vokurek, Nikola Vorlová, Roman Vozděk, Kateřina Zaklová 

2.C - 31: 9 hochů, 22 dívek 
Tř. prof. Renata Zimmermannová 

Michal Adam, Aneta Badinová, Radka Bendová, Edita Bumbálková, Petra 
Čechová, Gréta Dvořáčková, Aneta Eignerová, Lucie Grmelová, Adéla 
Horáčková, Pavla Horáková, Eva Chytková, Hana Chytková, Petra Janková, 
Tereza Kabelková, Tereza Káfuňková, Eva Karbašová, Jakub Klíma, Tomáš 
Kocáb, Petra Kolouchová, Jakub Krejča, Jan Kremláček, Eliška Kroupová, 
Alena Kubíková, Jitka Navrátilová, Lenka Nováková, Ivan Procházka, Kateřina 
Sládková, Milan Šipl, Pavel Vacek, Daniel Vícha, Anemarie Zalabová 

3.C - 30: 6 hochů, 24 dívek 
Tř. prof. Musil Radek 

Eva Adamová, Zdeňka Bílková, Jiří Boreš, Blanka Čapková, Gabriela 
Černá, Nikola Dobrovodská, Petra Dočkalová, Květoslava Faltýnková, Karel 
Gross, Andrea Horáková, Monika Horká, Šárka Chrástová, Jitka Kolouchová, 
Věra Kovaříková, Lucie Macková, Jan Mayringer, Pavlína Měřínská, Petra 
Michalicová, Lukáš Nakoukal, Marie Nováková, Tereza Nováková, Eva Oborná, 
Petra Pčolová, Lenka Procházková, Pavla Procházková, Patrik Ryska, Kateřina 
Schneiderová, Šárka Sobotková, Pavel Štěpánek, Denisa Župová 

4.C - 30: 10 hochů, 20 dívek 
Tř. prof. Světlík Vítězslav 

Tereza Brachetková, Václav Fiala, Petra Haičmanová, Blanka Helánová, 
Petr Horák, Lucie Chrástová, Hana Juránková, Dana Klaudová, Eva Koudelná, 
Petr Krejčík, Vendula Kremláčková, Adéla Kroupová, Andrea Opálková, Roman 
Patočka, Martina Plagová, Barbora Pyrochtová, Hana Řezáčová, Ondřej 
Sedláček, Ivo Sedlář, Denisa Staňková, Soňa Svobodová, Luděk Šlapanský, 
Alena Šmardová, Lucie Tomanová, Martin Vaněček, Soňa Vokurková, Jan 
Vrabec, Nikola Vránová, Anna Zárubová, Jaromír Zeisel 
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MATURITNÍ ZKOUŠKY 
Témata písemných maturitních zkoušek z českého jazyka 

1. Podílím se i já na globálním oteplování? 
(Úvaha o možnostech náctiletých ovlivnit životní prostředí) (psalo 15 st.) 

2. „Člověk by neměl zestárnout, dokud nezmoudří.“ 
(Novinový článek o povolebním vyjednávání nebo současné politické situaci) 
  (psali 3 st.) 

3. „Knihy potřebujeme více než například krávy. Ty mají ještě bachor a 
čepec.“ 
(Zamyšlení nad významem knih pro rozvoj čtenářské gramotnosti u 
mládeže) 
  (psalo 23 st.) 

4. LOH Praha 2020 – scifi, nebo realita? 
(Volný slohový útvar o pořádání LOH her v ČR) (psalo 16 st.) 

Ústní maturitní zkoušky 
Ústní maturitní zkoušky na našem gymnáziu proběhly ve dnech 21. – 24. 

května 2007. Předsedy maturitní komise byli jmenováni Mgr. Petr Hartmann 
(4.C) a RNDr. Lumír Svoboda (8.A) z Gymnázia Elgartova Brno. 

Maturovalo 56 studentů, povinně z českého jazyka a jednoho cizího jazyka 
(angličtina nebo němčina), další dva předměty byly volitelné. 
 

Předmět Počet studentů Průměrný 
prospěch 

Český jazyk 56 1,86 
Anglický jazyk 39 1,72 
Německý jazyk 21 1,82 
Základy společenských věd 27 1,74 
Dějepis 11 1,54 
Zeměpis 10 2,04 
Matematika 21 1,85 
Fyzika 8 1,67 
Chemie 10 1,82 
Biologie 18 1,92 
Dějiny umění 4 1 

 

Celkový průměrný prospěch třídy 8.A 1,69 
Prospěli s vyznamenáním 17 
Prospěli 8 
Neprospěl 1 
Celkový průměrný prospěch třídy 4.C  1,96 
Prospěli s vyznamenáním 12 
Prospěli 16 
Neprospěli 2 
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Z našeho gymnázia byli předsedy zkušebních maturitní komisí na Gymnáziu 
Elgartova Brno jmenováni: Mgr. Radim Dubčák, Mgr. Danuše Minsterová, 
Mgr. Renata Zimmermannová. 
 

INFORMACE VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ 
Výsledky přijímacího řízení na vysoké školy 

 
škola 8.A 4.C 

Univerzita Karlova v Praze 1 0 
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 1  
Masarykova univerzita v Brně 12 9 
Právnická fakulta 1  
Lékařská fakulta 1  
Přírodovědecká fakulta 1 2 
Filozofická fakulta 2 5 
Pedagogická fakulta  2 
Ekonomicko-správní fakulta 5 0 
Fakulta sociálních studií 1  
Fakulta sportovních studií 1  
Univerzita Palackého v Olomouci 2 1 
Filozofická fakulta 1 1 
Lékařská fakulta 1  
Slezská univerzita v Opavě 0 1 
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné  1 
Vysoké učení technické v Brně 4 8 
Fakulta stavební 0 3 
Fakulta strojního inženýrství 0 1 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 1 1 
Fakulta podnikatelská  0 3 
Fakulta chemická 3 0 
Vysoká škola ekonomická v Praze 0 1 
Fakulta managementu 0 1 
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 6 5 
Agronomická fakulta 1 1 
Lesnická a dřevařská fakulta 1 0 
Provozně ekonomická fakulta 1 3 
Zahradnická fakulta 3 0 
Rašínova vysoká škola 0 1 

Všichni maturanti se hlásili na VŠ, celkem podali 220 přihlášek. 
K 10.9.2007 bylo ve třídě 8.A přijato 22 studentů z 27 (z nich 3 studenti chtějí 
studovat současně 2 VŠ), ve třídě 4.C bylo přijato 25 studentů ze 30. Studenti, 
kteří se na vysoké školy nedostali, budou studovat vesměs na VOŠ. Někteří 
studenti byli přijati na více VŠ. 

Jarmila Urbancová 
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PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
Počty přihlášených a přijatých žáků podle základních škol 

Osmileté gymnázium 

ZŠ 
Počet 

přihlášených 
žáků 

Počet 
přijaých 

žáků 
Dolní Kounice 9 4 
Ivančice, TGM 11 9 
Ivančice, V. Menšíka 6 3 
Ivančice, Řeznovice 2 1 
Mohelno 1 1 
Němčice 6 5 
Nová Ves 1 1 
Ořechov 7 5 
Střelice 1 1 
CELKEM 44 30 

 

Čtyřleté gymnázium – I. kolo 

ZŠ 
Počet 

přihlášených 
žáků 

Počet 
přijaých 

žáků 
Brno, Jasanová 1 0 
Dolní Kounice 2  
Ivančice, TGM 4 3 
Ivančice, V. Menšíka 4 3 
Mohelno 2 2 
Moravský Krumlov, Klášterní nám. 2 2 
Ořechov 1 1 
Oslavany 2 2 
Zbýšov 1 1 
CELKEM 19 14 

 
Do druhého kola se přihlásilo celkem 41 uchazečů z 27 základních škol, 

přijato bylo 14 uchazečů. Celkem bylo do prvního ročníku čtyřletého studia 
přijato 30 uchazečů. 
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STATISTICKÝ PŘEHLED 
 Osmileté gymnázium Čtyřleté 

gymnázium 
Třída 1.A 2.A 3.A 4.A 5.A 6.A 7.A 8.A 1.C 2.C 3.C 4.C 
Počet žáků k 4. 9. 2006 
Celkem 30 30 30 30 29 27 26 27 31 31 30 30 
a) chlapci 11 14 16 9 9 5 14 10 15 9 6 10 
b) dívky 19 16 14 21 20 22 12 17 16 22 24 20 
Odešli             
Přistoupili             
Prospěch – 1. pololetí 
Ø prospěch  1,43 1,48 1,61 1,54 1,67 1,60 2,16 1,87 1,66 1,75 1,86 2,10 
Vyznamenání 17 18 13 14 7 11 4 8 7 8 6 4 
Prospěli 13 12 17 16 22 15 20 19 24 23 24 26 
Neprospěli       2      
Neklasifikováni      1       

Prospěch – 2. pololetí 
Ø prospěch 1,44 1,53 1,55 1,41 1,73 1,60 2,03 1,87 1,67 1,78 1,83 2,04 
Vyznamenání 21 18 16 20 9 12 4 7 10 8 6 5 
Prospěli 9 12 14 10 20 15 18 20 21 22 24 25 
Neprospěli       4   1   
Neklasifikováni             

Absence (Ø na žáka) 
1. pololetí 36 39 32 60 58 57 49 80 31 50 38 61 

2. pololetí 50 47 48 59 54 63 60 66 54 70 50 58 
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KALENDÁRIUM 
Září   

4.   Zahájení školního roku 2006/2007 
11.   Opravná maturitní zkouška 
11. - 13. Poznávací zájezd 4.C do Prahy 
13. - 15. Poznávací zájezd 8.A do Prahy 
20.   Středoškolský atletický pohár O pohár Corny (Tišnov) 
26.   Evropský den jazyků: divadelní představení v anglickém jazyce 
Říjen   

2.    Zájezd do divadla: Městské divadlo Brno - Amfitryon 
9.    Psychologické testy (Diagnostik) 

10.    Turnaj ve volejbale - ml. dívky (Gymnázium Zastávka) 
18.    Exkurze 4.A do brněnského planetária 
26. - 27.  Podzimní prázdniny 
31.    Exkurze 5.A do Jaderné elektrárny Dukovany 
Listopad 

1.   Zájezd do divadla: Mahenovo divadlo Brno - Škola žen 
2.   Exkurze maturitních ročníků na veletrh Gaudeamus (Brno) 

13.   Třídní schůzky 
16.   Oslavy Dne studentstva 
Prosinec 

3.   Zájezd do divadla: Mahenovo divadlo Brno – Edith, vrabčák z 
předměstí 

4.   Exkurze 2.A do Židovského muzea v Brně 
5.   Přebor středních škol v šachu (Tetčice) 
6.   Okrskový turnaj ve šplhu - hoši, dívky ml. (Ivančice) 
7.   Mikulášský turnaj v odbíjené - dívky ml. 

11.   Školní kolo Dějepisné olympiády 
18.   Den otevřených dveří na GJB 

  Školní vánoční turnaj v odbíjené 
19.   Školní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce 

  Vystoupení Divadélka K.Čapka (Hradec Králové) - Thespidova kára 
20.   Školní kolo Olympiády v českém jazyce I. a II. kategorie 
21.   Exkurze 5. A do Moravského Krumlova – výstava Dějiny udatného 

českého národa 
  Školní vánoční turnaj v košíkové 
  Filmové představení: Garfield (NG) 

 Vějíř lady Windermerové (VG) 
23. - 2.1. Vánoční prázdniny 
Leden 
11.   Exkurze 1.A do brněnského planetária 
19.   Školní kolo recitační soutěže 
24.   Okresní kolo Matematické olympiády kat. Z9 
29.   Školní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce 
30.   Prezentace FCE (British Council) 
31.   Vydání vysvědčení za 1. pololetí 
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Únor 
1.   Filmové představení: Kupec benátský 

  Testování Cermat (Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd) 
2.   Pololetní prázdniny 
8.   Brněnský vrabeček 

  Okresní kolo Dějepisné olympiády 
  Školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda 

9.   Školní kolo Zeměpisné olympiády 
12. - 16. Jarní prázdniny 
21.   Školní kolo Biologické olympiády kat. A, B 
22.   Okresní kolo Konverzační soutěže v angl. jazyce kat. II. B, III. A 
23.   Okresní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce kat. III. A 
24. - 2.3. Lyžařský výcvikový kurz 2.A (Hynčice) 
Březen 

2.   Ples GJB 
5.   Středoškolské hry v košíkové - hoši, dívky st. (Tišnov) 
7.   Okresní kolo Olympiády v českém jazyce II. kat. 

  Zájezd do divadla: Janáčkovo divadlo - Carmen 
9.   Školní kolo Biologické olympiády kat. C 

13.   Krajské kolo Biologické olympiády kat. B 
  Návštěva amerických studentů a pedagogů z Dallasu na GJB 

14.   Volejbalový turnaj - dívky st. (Zastávka) 
  Turnaj v halové kopané – hoši ml. (Ivančice) 
  Školní kolo soutěže Paragraf 11/55 
  Krajské kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce kat. II.B 

16.   Matematická soutěž Klokan 
18. - 23. Lyžařský výcvikový kurz 1.C, 5.A (Čenkovice) 
20.   Okresní kolo recitační soutěže 
21.   Okresní kolo Zeměpisné olympiády kat. A (Ivančice) 

  Zájezd do divadla: Městské divadlo Brno - Josef a jeho kouzelný 
pestrobarevný plášť 

23.   Okresní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce kat. III. A 
24.   Krajské kolo Biologické olympiády kat. A 
26. - 27. Maturity nanečisto 
27.   Krajské kolo Matematické olympiády kat. B 
28.   Okresní kolo Matematické olympiády kat. Z9 

  Školní kolo Pythagoriády 
  Zájezd do divadla: Mahenovo divadlo - Manon Lescaut 

Duben 
4.   Okresní kolo Fyzikální olympiády kat. E 

  Okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda 
  Velikonoční turnaj v odbíjené – dívky st. (Ivančice) 

5. - 6. Velikonoční prázdniny 
10.   Písemné maturitní práce z českého jazyka 
11.   Okresní kolo Matematické olympiády kat. Z6, Z7 
12.   Krajské kolo Chemické olympiády kat. B 

  Turnaj v házené - hoši st. (Ivančice) 
13.   Školní kolo Biologické olympiády kat. D 
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16.   Okresní kolo Biologické olympiády kat. C 
  Třídní schůzky 

17.   Okresní kolo soutěže Paragraf 11/55 
18.   Krajské kolo Zeměpisné olympiády kat. B 

  Volejbalová turnaj - dívky ml. (Zastávka) 
20.   Krajské kolo Fyzikální olympiády kat. D 
23.   Přijímací zkoušky do čtyřletého a osmiletého gymnázia 
25.   Okrskový turnaj v minikopané – hoši ml. (Ivančice) 
Květen 

4.   Krajské kolo Olympiády v českém jazyce II. kat. 
9.   Krajské kolo Biologické olympiády kat. C 
9. - 10. Celostátní kolo Zeměpisné olympiády kat. B 

11.   Majáles 
13.   Krajské kolo Biologické olympiády kat. B 
14.   Krajské kolo soutěže Paragraf 11/55 
14. - 18. Přípravný maturitní týden 
17.   Okresní kolo Biologické olympiády kat. D 
18.   Krajské kolo Fyzikální olympiády kat. E 

  Poznávací zájezd do Rakouska 
21. - 24. Ústní maturitní zkoušky 
25.   Beseda se senátorem MUDr. Tomášem Julínkem 
28.   Přijímací zkoušky do čtyřletého gymnázia (2. kolo) 
29.   Okrskové kolo Poháru rozhlasu v lehké atletice (Ivančice) 
Červen 
11.   Schůzky rodičů nově přijatých žáků na GJB 
16. - 22. Sportovní kurz 3.C,7.A (Nežárka) 
16. -  Třídní výlety 
21.   Den hudby – Návštěva ZUŠ v Ivančicích 
26.   Filmové představení: Obsluhoval jsem anglického krále 
29.   Vydání vysvědčení za 2. pololetí 

  Přijetí nejlepších studentů GJB na MěÚ v Ivančicích 
2.7.- 31.8. Hlavní prázdniny 
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A NA ZÁVĚR… 

OD TERCIE Z IVANČICKÉHO GYMNÁZIA 
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O vlkovi a kůzlátkách 
Žila jednou jedna stará koza a měla sedm malých kůzlátek. Bydlely v 

panelovém domě. Každé kůzlátko mělo jinou barvu, jiné jméno a každé mělo 
rádo jinou věc. Měly se dobře, nic jim nechybělo. Jediné, co jim kazilo jejich 
štěstí, byl soused vlk. 

Jednoho dne se maminka koza rozhodla, že půjde nakoupit a navštíví 
svou kamarádku Ivetu. Dala svým dětem kázání, aby nikomu cizímu neotvíraly 
dveře, aby byly hodné. Děti mamince vše slíbily a rozloučily se s ní. Když 
maminka odešla, všimla si nejstarší Kristýna, že mamka zapomněla klíč. 

Ostatní kůzlátka se mezitím věnovala své oblíbené činnosti, hře na 
schovávanou. Kristýnka je začala hledat. Jedno se schovalo do sprchového 
koutu, jiné do hodin, další pod postel, páté do 
trouby, šesté za ledničku a poslední do 
skříně. Když Kristýnka našla všechny své 
sourozence, začal zvonit zvonek. Kůzlátka 
sborově zavolala: „Maminka!“ Ale nevěděla, že 
místo maminky stojí za dveřmi vlk. Zpoza 
dveří byl slyšet vlkův hlas: „Kůzlátka, otevřete 
mi dveře, jsem vaše maminka.“ Ale děti 
poznaly, že to není mámin hlas. Přistoupily 
na vlkovu hru a začaly vymýšlet dárky, které 
by jim maminka měla koupit. Začaly 
vymýšlet, že by jim maminka měla koupit 
počítač, plazmovou televizi, MP3 přehrávač a spoustu dalších věcí. Protože vlk 
chtěl za každou cenu kůzlátka získat, vůbec si neuvědomil, že si z něj kůzlátka 
dělají legraci. Šel do obchodu s elektronikou a vše koupil. Mezitím se koza 
vrátila domů a s kůzlátky vymyslela na vlka léčku. Když vlk dorazil, kůzlátka 
dělala jakoby nic. Otevřela mu dveře. Uvnitř však čekala máma koza. Vlk 
zpanikařil, nechal tam nákup a utekl. Koza i s dětmi si nákup prozatím 
nechaly. 

Druhý den ráno potkala máma koza vlka na chodbě. Vlk si s ní promluvil 
a omluvil se za své chování. Od té doby se vlk úplně změnil a choval se lépe než 
kdykoliv předtím. 

Z toho plyne ponaučení pro nás pro všechny: Kdo se zamyslí nad svým 
špatným chováním, zjistí, že neubližoval pouze svému okolí, ale i sám sobě. 

Kateřina Šancová 

Počítačová pohádka 
Bylo jednou jedno království. Vládl v něm starý dobrý král a hodná 

královna. Měli jedinou dceru Kateřinu. Byla hezká, ale rozmazlená. S ničím 
nebyla spokojená. Nikdo jí nebyl vhod a neustále si na něco stěžovala. Pořád jen 
seděla u počítače a s lidmi z království přestala komunikovat. Buď hrála hry 
nebo surfovala po internetu a psala si přes ICQ.  
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Všiml si toho internetový šotek a řekl si, že z toho princeznu vyléčí. Vlezl 
po internetu do počítače a usadil se tam. Začaly se jí dít nepříjemné věci. 
Nejprve se princezna nemohla 
přihlásit na internet. To byl hrozný 
malér. Potom se počítač zhroutil 
úplně, nefungovala ani jedna hra a 
nakonec se nedal  ani spustit. 
Kateřina ječela na celé království a 
král si nevěděl rady. Co s ní? Kdo 
jí pomůže? Královna navrhla, ať dá 
svolat počítačové techniky z celého 
království. A jak poradila, tak se i  
stalo. Do země se sjely tisíce 
techniků, ale internetový šotek byl 
chytřejší. Nikomu se nepodařilo 
přijít na to, v čem závada vězí. To 
bylo neštěstí, protože s princeznou 
nebylo k vydržení. A tak král 
nechal vyhlásit, že kdo počítač 
opraví, dostane Kateřinu za ženu. 

Tou dobou se ze sousedního 
království vydal do světa počítačový expert, princ Jindřich. Nasedl do své 
luxusní limuzíny a namířil si to přímo do tohoto království. Cesta byla dlouhá. 
Dostal hrozný hlad a sužovala ho žízeň. Právě přijížděl k pětihvězdičkovému 
hotelu a rozhodl se, že se tam občerství a odpočine si. Vešel do hotelové 
restaurace, sedl si na pohodlnou sedačku. Objednal si coca colu a nechal si 
přinést tamější specialitu. Zaplatil kreditní kartou 1000 euro. Od číšníka se při 
obědě dozvěděl, že se hledá počítačový expert, který by  Kateřině pomohl. Vůbec 
neváhal a hned se rozhodl. Pronajal si pokoj a přespal v hotelu. 

Druhý den ráno dojel na hrad a ohlásil se u krále. Ten mu pověděl, jaké 
trápení má se svou dcerou. Nezapomněl také připomenout odměnu, která čeká 
na toho, kdo si s počítačem poradí. Jindřich si prohlédl princeznu. Byla pěkná, 
na první pohled se mu líbila, ale ty řeči, které slyšel o její rozmazlenosti a 
nafoukanosti, ho odradily od pomyšlení na ženění. Nicméně chtěl však úkol 
splnit, protože věřil, že to pro něj bude snadné.  

To se ale přepočítal. Zkontroloval, co se zkontrolovat dalo, jenže na nic 
nepřišel. A proto nakonec rozebral počítač do posledního dílu. Vše bylo v 
pořádku. „V čem je problém?“ nevěřícně kroutil hlavou. Vtom náhle spatřil něco 
podivného. Rychle to chytil do ruky. A hele, kdo se nám to tady zabydlel? Šotek! 
To jsem mohl tušit. Proč děláš takovou neplechu? Šotek se nedal dvakrát 
pobízet a hned spustil: „Já za nic nemůžu, dělal jsem to pro dobro princezny, 
aby nebyla na počítači závislá.“ A princ na to: „Jen se nevymlouvej! Takové 
lumpárny se přece nedělají! Uzavřeme dohodu. Když ihned opustíš tento počítač 
a víckrát se tu neobjevíš, nechám tě bez trestu odejít!“ Šotek rád se vším 
souhlasil a za chvíli po něm nebylo ani vidu ani slechu. Sestavení rozebraného 
počítače bylo pro Jindřicha otázkou několika minut. 

Když králi oznamoval, že počítač opět funguje, ani netušil, jaké pozdvižení 
a jakou radost tím způsobí. Princezna, celá štěstím bez sebe, mu skočila do 
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náruče a z vděčnosti ho políbila. V tu chvíli se princ do ní zamiloval. Kateřina 
jeho lásku opětovala. Díky Jindřichovi se úplně změnila. Už to nebyla ta malá 
rozmazlená, nafoukaná a ufňukaná holka, ale stala se z ní opravdová milá a 
příjemná princezna. 

A co počítač? Na ten jí zbývalo už velmi málo času, protože jej všechen 
věnovala princi Jindřichovi. Brzy byla veliká svatba a žili spolu šťastně až do 
smrti. 

Jan Ševčík 

O princezně Aničce 
Za devatero horami, devatero 

řekami, devatero moři a devatero 
atomovými elektrárnami, v Atomovém 
království žil byl starý a moudrý král se 
svou krásnou dcerou Aničkou. 

Matka Aničky zemřela, když bylo 
Aničce 5 let. Stalo se to, když byla na 
exkurzi v továrně na výrobu dynamitu, 
která ale naneštěstí právě v době 
návštěvy královny vybuchla. 

Jednoho dne si k sobě Aničku 
zavolal král a řekl jí: „Má krásná dcero, 
jsem už velmi stár a ty jsi můj jediný 
potomek, proto se budeš muset ujmout 
vlády místo mě. Nejdřív si ale musíš 
najít pořádného ženicha. Královna bez 
krále přeci nemůže kralovat!“. „To bude 
hračka!“ pomyslela si princezna, sedla 
ke svému supermodernímu notebooku 
a do vyhledávače na www.google.cz 
zadala‚ ,ženich pro princeznu‘. Ale 
vyhledávač nic nenašel. Zkusila to ještě 
na dalších internetových stránkách, 
ale ať dělala, co dělala, nic nenašla. Rozhodla se tedy, že se vydá do světa. 

Sbalila si svých 12 kreditních karet, sedla do červeného, zbrusu nového 
ferrari a uháněla rychlostí 250 km/h neznámo kam.  

Přesně po 118,25 kilometrech ji zaujal jeden stopař, stojící u silnice. 
Zamilovala se do něho na první pohled. Anička se mu to ale neodvážila říct. 
Zastavila a vyzvala ho, ať si nastoupí, že ho sveze. Dovezla ho až domů a vše 
zadarmo. Pak ho už nikdy neviděla.  

Princezně se tato práce zalíbila. Založila si firmu s názvem Anička s.r.o. 
Brzy si koupila menší mikrobus, postavila si autobusové zastávky a začala 
rozvážet lidi na trasách jako například Oslavany-Tokio, Čučice-Washington a 
Nová Ves-Řím. A to vše opravdu levně. Babičky a dědečkové z celé České 
republiky rádi jezdili na poznávací zájezdy po celém světě. A tak si princezna 
brzy koupila autobus, pak ještě větší autobus, letadlo a nakonec tryskáč.  
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Brzy ale začala Aničku taková práce nudit a vzpomněla si na tatínkova 
slova. Svou firmu svěřila do rukou své zástupkyně a opět pádila po dálnici ve 
svém červeném ferrari rychlostí 250 km/h. Tentokrát Anička hledala onoho 
záhadného stopaře, ale nenašla ho. Zklamaná a vyčerpaná princezna jela 
rovnou domů. Král představil princezně nového dvorního šaška a čekal, až mu 
princezna ukáže svého nastávajícího manžela. Anička se však rozběhla rovnou 
k dvornímu šaškovi. Poznala v něm stopaře, co ji před několika lety přivedl 
k myšlence vybudovat novou cestovní kancelář. Stopař prozradil Aničce, že se 
jmenuje Otakar. Princezna s Otakarem se spřátelili a nakonec uspořádali 
velkolepou svatbu, na kterou pozvali všechny lidi světa. Tato svatba se také 
zapsala do Guinessovy knihy rekordů, protože hosté, kteří stáli při svatebním 
obřadu úplně na konci řady, vůbec neviděli, co se děje vpředu. 

Anička s Otakarem spolu měli sedm dětí a žili spolu šťastně až do 
výbuchu jedné z devíti atomových elektráren. 

Nikola Muzikářová 

Karkulka 
Byla jedna hodina odpoledne, když 

zrovna Karkulka hrála hry na počítači. V tom 
jí přišel e-mail od babičky Iry. V e-mailu 
stálo, aby se Karkulka za babičkou stavila a 
donesla jí DVD s nějakým filmem, aby se 
babička nenudila, protože v televizi dávají 
samé venezuelské telenovely, na které se 
babička nedívá.  

Karkulka se tedy oblékla a vyrazila. 
Teď měla možnost vyzkoušet svou novou 
motorku, kterou dostala k narozeninám. Po 
cestě si Karkulka pustila mp3 přehrávač, 
aby jí cesta rychleji ubíhala. Byl krásný letní 
den, svítilo sluníčko a zpívali ptáčci. Na 
louce byly rozkvetlé kytky a zvířátka 
pobíhala po lese. Karkulka poslouchala hudbu a rozhlížela se po krajině, když 
vtom jí do cesty skočil vlk. Karkulka si myslela, že ji chce vlk sníst, ale protože 
ovládala bojová umění, vlka přemohla. Potom znovu naskočila na motorku a 
upalovala k babičce. Když konečně přijela, babička už na ni čekala, ale nebyla 
jediná, kdo tam na ni čekal. Byl tam taky vlk, kterého potkala v lese. Od 
babičky se dozvěděla, že vlk je její domácí mazlíček a že ji nechtěl sníst, ale 
zrovna se v lese venčil, když se potkali. Když si všechno ujasnili, babička 
uvařila čaj a přinesla sušenky. Potom se všichni  spolu dívali na DVD, které 
Karkulka přivezla.  

Byl večer a Karkulka musela jet domů. Rozloučili se spolu a ona odjela. 
Doma povyprávěla mamince, co celý den dělala, a šla brzo spát, protože byla 
unavená. 

Jana Chytková 
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Žanetčin kouzelný mobil 
V dalekém velkoměstě bydlela holčička, jmenovala se Žanetka Holánková. 

Bydlela od svých čtyř let pouze s tatínkem. Její maminka byla slavná herečka a 
za Žanetkou vůbec nejezdila. Pouze jí vždy poslala dárek k narozeninám. 

Po třech letech jí tatínek představil paní Magdalenu, která se měla stát její 
novou maminkou. Měsíc po sedmých narozeninách se Žanetka s tatínkem 
přestěhovala do luxusního domu paní Magdy. Žanetce se zde nejprve líbilo, 
v domě se všechno lesklo a třpytilo, její 
pokojíček byl mnohem větší než ten 
předchozí. Po několika měsících Žanetka 
pochopila, že její tatínek není takový, jako 
když s ním bydlela sama. Najednou si s ní 
nehrál každý den, nečetl jí pohádku na 
dobrou noc, kterou měla tak ráda. 

Nevěděla jak dál až do dne, kdy jí 
maminka poslala k osmým narozeninám 
mobil. Žanetka byla šťastná, protože 
maminku si vůbec nepamatovala, a když 
jí jednoho dne zavolala a zjistila jak zní krásně její hlas, vrátila se jí radost do 
života. Tatínkovi se to zpočátku zdálo jako dobrý nápad, byl rád, že má jeho 
bývalá žena o svou dcerku alespoň nějaký zájem po všech těch letech. Ale 
později zjistil, že není něco v pořádku. Žanetka chodila čím dál později domů. 
Nejprve to moc neřešil, Žanetka měla vždy připravený dobrý důvod, proč jde 
pozdě. Není divu, mobil, který dostala od své maminky, byl kouzelný. Pokaždé 
když si Žanetka přála vidět svou maminku, vzala mobil, zašeptala mu své přání 
a mobil ji přemístil, ať už byla její maminka kdekoli. Strávila s ní spoustu času. 
Až do dne, kdy se nevrátila domů celý den. 

Tatínek chtěl vědět, proč Žanetka celé měsíce chodila domů později. 
Nezbylo jí nic jiného a tak tátovi a Magdě řekla o tom, že mobil, který od mamky 
dostala je kouzelný. Tatínek si myslel, že si z něj dcera dělá legraci, Žanetka 
chtěla dokázat svou pravdu, vzala mobil, něco mu špitla a zmizela. O deset 
minut později se objevila na stejném místě, kde zmizela. Magdalena jí mobil 
vzala a řekla jí: „Ten telefon je strašně nebezpečný, už ti ho nikdy nevrátím, 
mohlo by se ti něco stát.“ Ve skutečnosti jí o Žanetku vůbec nešlo, měla strach, 
že by se její nový manžel mohl ke své bývalé ženě vrátit. 

Žanetky maminka měla strach, co se dceři jen mohlo stát, když se mnoho 
týdnů neozvala. Rozhodla se, že za ní pojede. Věděla od Žanetky kde ji najde. 

Dalšího dne už stála u domovních dveří Žanetčina domova. Když ji Magda 
otevřela, okamžitě věděla, o koho jde, poznala ji ze starých fotografií. Maminka 
se jí představila a zeptala se na Žanetku. Ve stejný okamžik zastavilo před 
domem auto a vystoupil z něj pan Holánka. Také on svou bývalou ženu ihned 
poznal. Všichni šli dovnitř a povídali si do noci. 

Nyní Žanetka žije pět let se svou „ztracenou“ maminkou, jejím přítelem a 
malou sestřičkou Monikou. Tatínek má s paní Magdou dva synky. A kouzelný 
telefon? Žanetka ho nosí stále při sobě a kdykoli potřebuje, zavolá tatínkovi, že 
ho přijde navštívit. 

Michaela Chocenská 
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Splněný sen 
Za sedmero horami a sedmero řekami se rozprostíral snad ten 

nejkrásnější palouk, jaký kdy kdo viděl. Nebyl to jen tak obyčejný palouk - byl 
kouzelný. Každou noc se na něm děly zajímavé věci. Vlastně by to bylo všechno 
v pořádku, nebýt sedmnáctileté víly jménem Ann. 

Ann se od ostatních víl lišila a to nejen vzhledem, ale také svými koníčky. 
Pokaždé, když měla jít s ostatními vílami tančit a 
vábit mládence, šla se raději projít. Šaty, které 
nosily víly, pro ni byly naprosto nepřípustné. 
Chodila oblečená v džínách a obepnutých  tričkách. 
Na své milované tenisky značky DC nikdy 
nezapomněla a jen málokdy se pohybovala v okolí 
palouku bez své MP4ky. Její nejoblíbenější činností 
však byl tanec, konkrétně Hip-Hop. 

Ostatní si mysleli, že je Ann namyšlená, 
obviňovali ji, že se jich straní, protože pro ni nejsou 
ostatní víly dost dobré. To však nebyla pravda. Ann 
se uzavřela ještě více do sebe a Hip Hopu se 
věnovala ještě více než předtím. Tancem se 
zbavovala smutku. Velmi se zlepšila. I tak ale nadále 
zůstávalo její přáním dokázat vílám, že ona není ta 
špatná. 

Druhý den, když byla v polovině tréninku, 
zastavilo u ní nablýskané černé Porsche a vystoupil 
z něj muž v obleku a kravatě. Představil se jako 
agent, pan Smutný. Už několikrát slyšel o palouku a 
o nějaké víle, která prý krásně tančí. Byl si jistý, že ji 
právě našel. Nabídl Ann, že ji odveze na velký 
konkurz tanečníků Hip Hopu do Hollywoodu. Ann 
nejdřív nevěděla, jestli pojede, ale rozhodla se, že 
půjde zkusit své štěstí. 

Cesta v tom krásném autě ubíhala rychle. Pro Ann to byl životní zážitek, 
nikdy totiž nebyla dál než na druhém konci lesa. Jakmile dorazili na místo, 
začala být Ann nesvá. Litovala, že nezůstala doma, na palouku. Už se to nedalo 
vzít zpět. Nakonec ji ale touha sama sobě něco dokázat přemohla. 

Přišli na smluvené místo dřív než ostatní. Pan Smutný Ann dodával 
sebevědomí. Na registraci tanečnic dostala číslo 1. Začala se tedy rozcvičovat, 
aby při vystoupení nedošlo k nějakému zranění. S každou minutou přicházeli 
další a další tanečníci. Hlavní cenou v soutěži byl  milion korun. Ann ani 
nemusela přemýšlet, aby věděla, co by v případě výhry s penězi udělala. Splnila 
by si svůj dávný sen - založila by si školu Hip Hopu.  

Tato představa poháněla mladou Ann kupředu. Jakmile přišla na řadu, 
soustředila se pouze na tanec. Přestala vnímat svět kolem sebe, ponořila se 
úplně do rytmu hudby.  Tančila nádherně. Jelikož jí v žílách proudí krev víly, 
byly její pohyby ladnější a krásnější než pohyby ostatních účastníků. Při 
skocích se vznášela, jako by měla křídla. Porotu tím naprosto ohromila. 

Jaké však bylo její překvapení, když muž, který byl celou dobu s ní, 
najednou zmizel a ocitl se u ostatních porotců. Byla při vyhlašování výsledků o 
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to více nervózní. Už z dálky se na ni ale onen muž usmíval. Vyhlašování začalo 
od konce. Nejdřív třetí, pak druhé místo. Minuty se zdály být nekonečné. Ann 
už pomalu vzdávala svoji naději, když v tom, jako by z dálky, k ní dolehlo její 
jméno. „ Je to vůbec možné?“ ptala se sama sebe. Že to nebyl sen, zjistila hned 
v okamžiku, kdy k ní se srdečným úsměvem kráčel pan Smutný s šekem na 
milion kurun.  

Domů jela opět s ním. V autě si začali tykat, pan Smutný - tedy nyní už 
Jakub  se Ann přiznal, že se do ní zamiloval už od prvního okamžiku, kdy ji 
spatřil. Po příjemné debatě Ann usnula vyčerpáním. 

Když se blížili k palouku, bylo vidět, že tam panuje strašný zmatek. Sotva 
uviděly blížící se Ann, zapomněly víly na veškeré minulé rozepře a vrhly se jí 
kolem krku. Ann s Jakubem si založili Školu Hip Hopu. A představte si, kdo byl 
jejími prvními žáky..Už víte?  No přece nikdo jiný, než její kamarádky víly! 

Gabriela Hrdová 

Virtuální svět 
Bylo jednou jedno městečko a v něm byl jeden 

domeček a v domečku žili manželé se svým synem 
Karlem. Tato rodina žila spokojeně až do doby, kdy 
byly na hradě vědcem Maxmiliánem vynalezeny 
počítače. Když se Karel dozvěděl, že je možnost si 
počítač koupit, moc si ho přál. Nejprve neměli rodiče 
na počítač dost peněz, ale pak si našli druhé 
zaměstnání a začali šetřit. Chtěli Karla překvapit, 
protože ten jim stále pomáhal a byl moc hodný. 

Potom přišly Karlovy narozeniny. Tímto dnem se 
celé rodině změnil život. Karel byl z počítače nadšený a hned si ho vyzkoušel. 
Nejprve se s počítačem pouze seznamoval a dělal na něm samé užitečné věci. 
Později se dočetl o nové počítačové hře. 

Jeho kamarád hru už měl, a tak si ji od něj Karel půjčil. Jakmile si ji 
poprvé zahrál, začala ho bavit. Nejprve ji hrál až po svých povinnostech, ale 
postupně ji začínal hrát víc a víc. Začal dokonce zanedbávat školu. Hra ho 
strašně bavila. Rodiče z toho začali být nešťastní a litovali, že mu počítač 
koupili. Karel na to však nebral ohledy a hrál pořád dál.  

Hra ho bavila tolik, že si přál být její součástí. To ještě netušil, že se mu 
toto přání splní. Po dvou dnech stálého hraní  Karel u počítače usnul. Zdálo se 
mu o této hře, ale když se probudil, jeho sen se stal skutečností. Opravdu se ve 
hře ocitl. Byla to akční hra, kde se hodně střílelo a zabíjelo. On se stal jedním 
z obyčejných občanů města, kteří si nebyli jisti životem. Rázem se změnil jeho 
pohled na tuto hru. 

Zatím ho rodiče všude hledali, ale najít nemohli. Brzy ho oplakali, protože 
si uvědomili, že jim v posledních týdnech vůbec nepomáhal a byl na ně zlý. Asi 
po půl roce přestali doufat úplně. Počítač prodali, protože jim pouze připomínal 
Karlovu změnu k špatnému. Prodali ho velice levně chudé rodině na kraji 
městečka. 

Mezitím Karel ve hře bojoval o svůj holý život. Zatím se mu to dařilo, ale 
zrovna včera mu mafie zavraždila jeho virtuálního přítele. Karel z toho byl velice 
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nešťastný a teprve začínal chápat, co vlastně dělal, když tuto hru hrával. 
Pomalu, ale jistě si ho mafie začínala všímat a on se musel hodně snažit, aby 
jim vůbec uprchl. Jednoho krásného dne se mu to však nepodařilo a mafie ho 
chytila. Ptali se ho,  jestli se k nim nechce připojit, a on řekl, že nikdy, protože 
mu zabili nejlepšího přítele. 

Zatím se počítač, ve kterém byl Karel uvězněn, přesunul do chudé 
chaloupky, kde žili rodiče se synkem Koumesem. Ten se zajímal o vše, co 
souviselo s fyzikou, matematikou, chemií a technikou. Proto ho počítač velice 
potěšil, ale nehrál na něm nikdy hry, vždy vymýšlel pouze užitečné věci. Také se 
velice začal zajímat o programování. 

Jednoho dne na počítači Koumes objevil Karlovu hru. Nejprve si řekl, že 
hrát nebude, ale nakonec si ji zahrál. Jakmile hru spustil, všiml si něčeho 
divného. V té hře byla jedna postava, která mu připomínala jeho spolužáka 
Karla. Říkal si, jak by se ale mohl dostat do hry, vždyť zmizel před půl rokem. 
Čím víc Koumes hru hrál, tím víc mu tato postava Karla připomínala. Po týdnu 
hraní si byl naprosto jistý, že je to on. Pospíchal tedy za Karlovými rodiči, aby 
jim tuto novinu pověděl. 

Ti z toho měli velikou radost, ale nevěděli, jak ze hry  Karla vysvobodit. 
Napadla je jediná možnost, zajít za Maxmiliánem, aby jim poradil. Sice je na 
hrad nechtěli pustit, ale nakonec se tam dostali. Hned spěchali za 
Maxmiliánem. Ten si s tímto problémem také nevěděl rady. Kontaktoval tedy 
tvůrce této hry a ti  záhadu vyřešili. Měli s tím totiž zkušenosti, protože už 
několik dětí z této hry museli vysvobodit. Tvůrci tedy Karla zachránili za 
všeobecné radosti Maxmiliána, Karlových rodičů i Koumese. 

Karel už neměl na hraní ani pomyšlení. Opět pomáhal svým rodičům a byl 
zase hodný. Hra byla stažena z trhu, aby se tato událost už nemohla opakovat. 
Koumes a Karel spolu začali kamarádit a projednávali otázky fyziky a chemie.A 
všichni žili šťastně až do smrti.  

Marek Hándl a Jakub Šalplachta 

Zlá pokladní 
Jednoho dne ve velkém království zemřela králi paní pokladní, která se 

starala o všechny peníze i nemovitosti v zemi. Král vyhlásil, že hledá novou ženu 
na tuto profesi. Ba i na internetu si dal inzerát tohoto znění:,, Hledám 
spolehlivou paní, která zvládne těžkou a zodpovědnou práci.“ 

Druhý den se přihlásily dvě ženy, první byla ošklivá, ale upřímná  a 
spolehlivá. Žila v království dlouho, každého znala a věděla, komu se dá věřit a 
komu ne. Byla chytrá a bystrá, král by si ji jistě vzal na 
hrad, ale protože byla  hodně ošklivá, vůbec se s ní nebavil 
a ani se o ni nezajímal. Druhá zájemkyně  o tuto práci byla 
překrásná, ale vychytralá paní. V království žila krátkou 
dobu, nikdo jí tedy neznal a neznali ani její povahu. 

Krále okouzlila její krása a dal na první dojem. 
Protože mu také tato žena slíbila, že královskou pokladnu 
zaplní penězi a království se bude rozrůstat, volné místo 
pokladní svěřil právě jí. Rádcové krále varovali, aby takovou důležitou funkci 
nesvěřoval osobě, kterou nikdo nezná. Král na rady nehleděl  a jen se jim 
hloupě vysmál. 
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Nová paní pokladní doporučila králi, aby vysbíral od poddaných co nejvíce 
peněz a naplnil tak královskou pokladnu. Král tak učinil. Všichni až na 
ošklivou paní, která usilovala o místo v království dali, své peníze do úschovy 
panu králi. 

A tak jednoho rána lidé s hrůzou zjistili, že nová paní pokladní je pryč  i s 
jejich penězi. Nastala tuhá zima a lidé i s králem tu zůstali sami a bez peněz. Až 
nyní si panovník uvědomil, jakou udělal chybu. Tedˇ už věděl, že si měl na hrad 
vzít tu ošklivou, ale upřímnou paní. Hned druhý den ji navštívil a prosil  o radu. 
Žena mu řekla:,, Králi nahlaste krádež na Interpolu, je to organizace, která je 
schopna vyhledat vaši pokladní i za hranicemi vaší země. A já zatím pomohu 
lidem přežít tuto zimu. Každé rodině s malými dětmi věnuji kreditní kartu s 10 
000 dukáty. Ostatní dostanou po 2 000 dukátech.“ Král když vyslechl paní, tak 
učinil vše, oč ho žádala, a nabídl ji práci o kterou usilovala. Žena práci  s 
radostí přijala. Vládce si sám pro sebe řekl:,,Ošklivá je, ale touží potom, aby 
všechen lid žil spokojeně“. 

Ještě dříve než přišlo jaro, Interpol našel bývalou pokladní. Přivedli ji  ke 
králi v poutech i s penězi, které nestačila utratit. Od té doby království jenom 
vzkvétá a všichni se tu mají dobře. A co dělá bývalá pokladní? Jestli už 
nezemřela, tak u krále pracuje jako služka ještě dnes. 

Petr Dvořák 

P. S. 
Právě jste dočetli sbírku pohádek od studentů tercie, kterou zaslali do 

národní soutěže dětského projevu Náš svět. Přesvědčili sebe, ale i. ostatní 
spolužáky, že čeština nemusí znamenat jen „šprtání“ pravidel a pouček. 

A protože mají svoje kamarády v ivančické Základní speciální škole pro 
sluchově postižené a ti mají rádi pohádky, putovaly tedy první tři výtisky nejprve 
za nimi a ten další do soutěže. 

 Milým překvapením bylo ocenění, jakého se dětem dostalo – čestné uznání 
a dárek v podobě pěkné knížky. 

Milena Špiříková 
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