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SLOVO ŘEDITELE
Vážení čtenáři,
letošní rok je pro naše gymnázium obzvláště významný. Připomínáme si 

dvojí výročí: 95 let od založení školy a 50 let od otevření budovy, ve které 
gymnázium v současné době sídlí.

Školní budova během 50 let výrazně změnila svou podobu. Poslední vel-
ká rekonstrukce proběhla v 90. letech 20. století. Na ni navazuje v současné 
době probíhající zateplení školních budov a výměna oken ve školních budo-
vách. Stavební práce jsou rozděleny do dvou etap. Nyní probíhá první z nich. 
Po ukončení celé akce získá škola novou tvář, která bude, jak pevně věřím, 
příjemná jako ta předchozí. Samozřejmě nesmím zapomenout ani na změ-
ny uvnitř budovy. Třídy a chodby se postupně oživují pracemi našich žáků. 
V  rámci modernizace výuky bylo 12 tříd vybaveno interaktivními tabulemi 
a ve škole byla zřízena wifi síť.

Nyní se vrátím k našemu významnějšímu jubileu. Je to opravdu neuvěři-
telné, ale naše gymnázium existuje v Ivančicích již dlouhých 95 let. V lidském 
životě je to dlouhá doba. Směle mohu školu přirovnat k  moudré stařence.  
Z pohledu vývoje lidstva jde o nepatrný okamžik. I přesto prošla škola během 
uplynulých 95 let mnoha změnami. Změny způsobila celá řada podnětů, ale 
nejzávažnější byly vždy školské reformy. Na gymnáziu působila celá plejáda 
vynikajících učitelů. Odváděli svoji pedagogickou práci zodpovědně a profe-
sionálně. Vzdělali a vychovali spoustu žáků, kteří byli vždy výborně připraveni 
pro další studium na vysokých školách i pro působení v profesním životě. Za 
to patří všem učitelům velký dík. Takto výborně připravení žáci šířili dobré 
jméno našeho gymnázia. Nesmím zapomenout ani na další zaměstnance, kteří 
zajišťovali provoz školy, ať už jde o školníka, ekonomky, účetní, uklízečky. 
Bez nich by školní život nebyl vůbec myslitelný. I jim patří uznání za kvalitně 
a profesionálně odvedenou práci.

Na závěr mi dovolte popřát našemu gymnáziu dalších minimálně 95 let 
úspěšné existence. Kolektiv zaměstnanců gymnázia se o to bude svou usilov-
nou prací snažit.

Mgr. Radek Musil
ředitel gymnázia
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OBYČEJNÍ, A PŘESTO 
NĚČÍM JINÍ
Barbora Krejčíková (7. A)

Boje na ženském tenisovém kurtu

U Barbory Krejčíkové, o které jste si mohli v ročence přečíst i v loňském 
roce, se leccos změnilo. V roce 2013 totiž uzavřela svou juniorskou tenisovou 
kariéru – a to velmi úspěšně: deblovou výhrou na US Open juniorek.

„Pak jsme si s Katy na kurtu zatančily na ukončení náš vítězný taneček 
a vstoupily jsme naplno do světového ženského tenisu,“  komentuje Barbora.

A jak vypadá takový boj o stupínek v žebříčku ženského tenisu? 
„Žádné body z juniorského žebříčku se nezapočítávají do žen, takže musí 

každý začínat opět od začátku. Probojovávat se na jednotlivých turnajích přes 
kvalifikace do hlavních soutěží a výhrou na různých úrovních obdrží hráč-
ka různý počet bodů a postupně se posunuje ženským světovým žebříčkem 
nahoru, nebo dolů. Po 52 týdnech se body vždy smazávají a hráčka je musí 
opět obhajovat. Pokud uhraje stejně, zůstává na pozici, pokud uhraje více, 
posune se nahoru, a pokud neuhraje, padá žebříčkem dolů. Takový je tenisový 
koloběh. Singl a debl mají každý svůj žebříček, nepočítají se dohromady jako 
v juniorech.“

Měla jsi s ženským tenisem už nějaké zkušenosti?
„Už před sezonou 2013-2014  (začínala v říjnu 2013 a končí v září 2014) 

jsem se postupně probojovala až na 370. místo ve světě žen.“
Přiblížíš nám teď svoje další snažení? 
„Od konce září 2013 do začátku prosince 2013 jsem absolvovala několik 

nejnižších, tj. ITF desítkových  turnajů v Chorvatsku.  Tady se mi podařilo 
vyhrát v  singlu 4 turnaje, tím získat 48 bodů a posunout se na 330. místo.  
Od poloviny prosince do konce ledna jsem pro nemoc nemohla trénovat a po-
stupnému tréninku jsem se začala opět věnovat až začátkem února 2014.
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V  březnu 2014 jsem změřila své síly na dvou desítkových turnajích 
v Turecku. Na prvním jsem došla do finále, kde mě porazila o 2 roky starší 
dívka z Česka ve 2 setech a následující týden jsem s ní opět prohrála. Tentokrát 
mě nepustila do finále, když jsem s ní prohrála o pár míčků ve 3. setu 4:6. 
Každopádně jsem byla se svým výsledkem celkem spokojená, protože jsem 
obhájila loňský rok, a dokonce jsem si o nějakou příčku polepšila.“

U desítkových turnajů určitě nezůstalas…
„V tenise je potřeba zkoušet vyšší kategorie turnajů, abyste se mohli žeb-

říčkem posunovat nahoru a dopracovat se až někam ke 200. místu, a tím se 
dostat i na velké ženské Grand slamy, kde je při výhře bodové ohodnocení 
daleko vyšší. Proto jsem v dubnu letošního roku vyzkoušela pětadvacítkový 
turnaj v německém Wiesbadenu, a tady jsem ve dvouhře došla z kvalifikace až 
do SF (tj. mezi poslední 4 hráčky), uhrála jsem 18 bodů, a tím jsem se posu-
nula až k 300. místu  na žebříčku WTA.

Pak jsem absolvovala pětasedmdesátkový turnaj v  Trnavě a stovkový 
turnaj v Praze. Na obou jsem ale skončila v posledním kole kvalifikace. Na 
stovkovém turnaji v Praze se mi hodně dařilo v deblu s mojí bývalou spolu-
hráčkou Katkou. Tam jsme se probojovaly až do semifinále a prohrály jsme 
až v superteibreaku se světovými hráčkami Šafářovou a Hlaváčkovou. Připsaly 
jsme si 55 bodíků, a tím jsme se obě posunuly zase výše na ženském deblovém 
žebříčku.“

A přišla i vítězství v singlu…
„Koncem června jsem slavila v letošním roce první singlové vítězství na 

patnáctkovém turnaji v Přerově a o 2 týdny později  druhé singlové vítězství 
na pětadvacítkovém turnaji v polské Toruni. Mým dalším úspěchem byl i po-
stup do semifinále na padesátkovém turnaji v Olomouci v polovině července. 
Těmito vítězstvími jsem se posunula na 233. místo v singlu a teď (pozn. srpen 
2014)  jsem v pořadí 3. náhradnice do kvalifikace na zářijové US Open v New 
Yorku. S tímto výsledkem jsem spokojená a v současné době už se tvrdě při-
pravuji na americkém betonu a doufám, že se do kvalifikace dostanu a podaří 
se mi nějaké kolo zde uhrát.“

A co čtyřhra?
„Ve čtyřhře nemám stálou partnerku, protože Katka jezdí jiné turnaje než 

já, a tak si musím na turnajích hledat různé jiné spoluhráčky. Svými  výhrami 
ve čtyřhře 3 turnajů v  Chorvatsku na podzim vloni, letos pak v  polských 
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Sopotech, Mariboru, Sarajevu, 
finálovou účastí v  Olomouci 
a SF účastí v  Praze jsem se 
posunula na 156. místo na 
WTA. Toto umístění však zatím 
nestačí na účast v deblové soutěži 
grandslamového podniku.“   

A další plány?
„Letošní rok a tenisová se-

zona je zatím v běhu a já chci dál 
intenzivně pracovat na zdokonalování své kondice i hry tak, abych se umístila 
do 200. místa na WTA okruhu a zajistila si tak pro příští rok možnost účasti 
na tenisových turnajích kategorie WTA a na Grand slamech.“

Barčo, díky za popovídání. Trošku jsme při něm zapomněly na školu, 
ale i tu zvládáš bravurně. Máš samozřejmě  individuální plán a v červnu jsi 
ukončila septimu. Přeji ti ve všech směrech – studijním i sportovním – hodně 
úspěchů.

PhDr. Milena Špiříková

Filip Gross (2. C) a jeho láska

Tentokrát jsem se vydala hledat sportovní talenty do třídy 2. C a narazila 
jsem tam na studenta, který se zabývá velmi zajímavým sportem, a to moto-
krosem! Někteří už možná tušíte, že tento článek bude o Filipu Grossovi (16). 
Motokros je velmi zajímavé téma, a proto neváhejte a čtěte. 

Jak ses k motokrosu dostal? Co tě k tomu vedlo?
Jelikož se motokrosu věnoval můj táta, tak jsem to měl poměrně jasné. 

Už od malička jsem s ním jezdil na závody a už v té době jsem se do moto-
krosu zamiloval. V pěti letech jsem dostal svoji první motorku, a tím jsem 
přebral žezlo po tátovi.

Zajímalo by mě, co je součástí vybavení jak motorky, tak tvého oblečení? 
Musíš mít něco speciálního, co je určeno přímo pro motokros?

Motorka je podobná klasické, kterou všichni znáte.  Liší se pouze v tom, 
že je složená z kvalitnějších součástek. Co se týče oblečení nebo nějaké výstro-
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je, tak nejdůležitější jsou 
boty a helma, dále speciál-
ní kalhoty, dres, rukavice 
a brýle – toto vše patří mezi 
povinnou výbavu. Dále 
můžeme ještě mít chrániče 
na kolena, lokty, ledvinový 
pás, chránič hrudi a krční 
chránič. Každý používá, co 
uzná za vhodné. Poslední 

dobou je takový trend nosit těchto chráničů co nejméně. Já osobně ale pou-
žívám všechny kromě chráničů na lokty, protože mě při jízdě škrtí, a pak mě 
bolí ruce.

Je motokros fyzicky náročný sport? Hodně lidí si myslí, že jenom sedíš na 
motorce a otáčíš plynem. Je tomu tak?

Máš pravdu. Lidé, kteří se v motokrosu nevyznají, si opravdu myslí, že 
není fyzicky náročný. Po pravdě je ale motokros velmi fyzicky náročným spor-
tem. Při jízdě zapojujete snad veškeré svalstvo, a proto je v zimě (mimo sezó-
nu) nezbytná fyzická příprava.

Říkal jsi, že tomuto sportu se už věnuješ asi od pěti let, že? To je dlouhá 
doba. Jaké máš pocity teď a jaké jsou tvé cíle do budoucna?

V pěti letech jsem sice dostal svoji první motorku, ale aktivně jsem se 
motokrosu začal věnovat až v osmi letech.

Právě teď končí má zimní příprava a už se nemůžu opět dočkat prvního 
tréninku na motorce. V  následující sezóně bych se chtěl umístit do třetího 
místa na Mistrovství Moravy a do patnáctého místa v juniorském MMČR.

Co považuješ za svůj nejlepší závod nebo výkon a kde se to odehrálo?
Z minulé sezóny bych asi vybral první místo v Dubňanech na Mistrovství 

Moravy a osmnácté místo v kvalifikaci seniorského MMČR družstev.  Zatím 
se mi moc nedaří na závodech MMČR, ale doufám, že to letos prolomím. 

Máme u nás v ČR dobré podmínky pro závody v motokrosu? Kde kon-
krétně jsou pro tebe ta nejlepší místa?

Mám mnoho oblíbených tratí, ale mezi ty nejoblíbenější patří Dolní 
Heřmanice, Vranov u Brna a Krásná Lípa u Chomutova.
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Myslím si, že pod pojmem motokros si teď už všichni umíte něco před-
stavit. Já moc děkuji Filipovi za skvělou spolupráci a do nové sezóny mu přeji 
za celou redakci hodně štěstí, zdraví a úspěchů. 

Lenka Täuberová, 4. A
(přetištěno ze studentského časopisu TadyTam)

Aktivní Barbara Maria Schweizerová (8. A)

Tentokrát jsem odchytla na slovíčko Barbaru Schweizerovou, jelikož jsem 
zaslechla, že se hlásí na sportovní školu, a chtěla jsem vědět, jak se připravuje 
na talentové zkoušky. Mimo to jsem se jí zeptala na její taneční i jiné úspěchy 
a nestačila jsem se divit, kolik zájmů má a kolik kroužků Barča navštěvuje!

1) Víme, že jsi dobrá tanečnice, kde přesně tancuješ a jak dlouho? Ne-
vím, jestli jsem dobrá, ale tanec mě baví a dělám ho ráda. Odmalička jsme 
se sestrou doma tancovávaly. Ovšem víc jsem se ale této zálibě začala věnovat 
až v roce 2010, kdy mně řekla moje kamarádka o taneční skupině Mighty 
Shake. Šla jsem se podívat na první trénink a nadchlo mě to tak, že jsem 
začala chodit pravidelně. Dva roky jsem tancovala v  Ivančicích, ale pak se 
taneční vyučování přesunulo do Zastávky u Brna. Kvůli špatnému doprav-
nímu spojení mě jednou týdně museli tam i zpět vozit rodiče autem, jednou 
týdně jsem přespávala u kamarádky v Ivančicích a jeden ze tří tréninků jsem 
musela úplně vynechávat. Nebylo lehké to skombinovat ještě s dalšími zájmy, 
ale chtěla jsem, tak to šlo. Tento školní rok jsem ale bohužel musela skončit, 
protože mě čeká maturita a přijímačky na vysokou. Mrzí mě to kvůli dobré 
partě i kvůli tomu, že jsem přišla o účast na mistrovství světa. Ale věřím, že 
přijdou jiné skvělé příležitosti.

2) Budeš se tancování dále věnovat? Určitě. Dostala jsem nabídku vést ta-
neční kroužek v Domě dětí a mládeže v Oslavanech. Nabídku jsem přijala, a tak 
teď mám vlastní skupinu, kterou jsem nazvala  Wanny Dance. Zde se budeme 
učit tancovat s malými tanečnicemi a tanečníky. Pro ty nejmenší ještě povedu 
kroužek společenských tanců pro 1. a 2. třídu, který se nazývá Orioňáček. 

 3) Máš nějaké medaile nebo úspěchy z tanečních soutěží? Ano, mám asi 
5 medailí získaných za taneční formace s Mighty Shakem. S taneční skupinou 
Orion Oslavany jsme si minulý rok vytancovali v choreografii standardních 
tanců 2. místo v kraji. Většina mých úspěchů je ale zásluhou kolektivu.
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 4) Jaké záliby dále máš? Tak asi jako každý v mém věku jsem ráda se 
svými kamarády, na ty mi ale bohužel moc času nezbývá. Dřív jsem hrávala 
volejbal za TJ Slovan Ivančice, ale kvůli nedostatku času jsem toho musela 
nechat. Tak si teď chodím volejbal zahrát alespoň 2x týdně před vyučováním 
do školy, a k tomu v úterý ráno chodím ještě na floorbal. 

Z těch nesportovních zálib například chodím ráda na různé přednášky 
z  oblasti techniky, podnikání, vědy atd.  O prázdninách jezdím na dětské 
tábory jako vedoucí. Potom organizujeme s naší rodinou různé kulturní akce, 
jako byl například muzikál Zazděná jeptiška nebo tento rok Stateční. Ráda 
zpívám a hraju, ale to spíš na takové amatérské úrovni. Je jasné, že spoustu 
dalších zajímavých věcí bych také chtěla dělat, ale momentálně se musím za-
měřit hlavně na školu. 

 5) Čím bys chtěla být, až vystuduješ sportovní školu? Ráda bych praco-
vala v oblasti mimoškolní pedagogiky, sportu a kultury, ale nikdo neví, jak to 
všechno dopadne. Nejdřív musím vystudovat, a pak se dál uvidí. 

Baru, děkuji za rozhovor a přeji ti hodně štěstí a spoustu síly při talento-
vých zkouškách! Věřím, že to zvládneš. 

Lenka Täuberová, 4. A
(přetištěno ze studentského časopisu TadyTam)
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Všestranná Kateřina Orságová (4. A):

Nenápadná Katka Orságová z kvarty má za sebou pěknou řádku různo-
rodých úspěchů:

1. místo v krajském kole  Konverzační soutěže v ruském jazyce – kat. ZŠ, 
1. místo v krajském kole Fyzikální olympiády – kat. E, 
3. místo v  okresním kole Přírodovědného klokana – kat. Kadet (z 919 

účastníků!),
4. místo v okresním kole Chemické olympiády – kat. D, 
1. místo ve školním kole Matematického klokana – kat. Kadet, 
2. místo ve školním kole Konverzační soutěže v anglickém jazyce – kat. 

II.B. 
Jejím největším úspěchem bylo vítězství v  celostátním kole Olympiády 

v  českém jazyce. Přečtěte si, jak svůj týdenní pobyt mezi „češtináři“ viděla 
Katka:

„Školní rok pomalu dospěl ke svému konci a s ním i další ročník Olym-
piády v českém jazyce. Letos tato soutěž oslavila už čtyřicáté výročí svého za-
ložení. Když jsem na malou čtyřicítku letmo pohlédla v zadání školního kola, 
neměla jsem nejmenší tušení, že budu mít tu čest oslavit toto úžasné jubileum 
se samotnou zakladatelkou olympiády. Vítězná příčka ve školním kole mi ale 
zajistila účast i v kole okresním, kam jsem postoupila spolu se svou kolegyní 
z nižšího ročníku Zojou Doupovcovou. Obě jsme si po vyhodnocení mohly 
potřást rukou ve vzájemné gratulaci ke  druhému a třetímu místu, a proto 
jsme měly cestu do krajského kola volnou. Bojovaly jsme statečně, avšak po 
vyhlášení výsledků naše společná pouť soutěží skončila. Zoja si jako  jedna 
z nejmladších účastnic odnesla všeobecné uznání, ovšem mně nebylo přáno 
vyváznout tak snadno. Spolu s diplomem za první místo se v mých rukou 
totiž ocitla i pozvánka do ústředního kola. A tím to všechno začalo.

 Byla jsem skálopevně přesvědčena, že se musel stát nějaký strašlivý 
omyl – co budu proboha dělat mezi nejlepšími češtináři v republice? Navíc 
celý týden? Pochybnosti mne provázely i na brněnské Hlavní nádraží, odkud 
jsem 19. 6. měla společně s dalšími dvěma účastníky vyrazit do chatové osady 
v Bělé pod Bezdězem. Avšak jakmile jsme se ve vlaku rozpovídali, bylo mi 
jasné, že si budeme rozumět. Nejinak tomu bylo i s ostatními členy našeho 
„prsku“ (jakési pracovní skupiny, do nichž jsme byli hned na začátku pobytu 
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rozřazeni) a všemi dalšími asi šedesáti češtináři, ať už z mé první, nebo starší 
druhé kategorie. Tady už nikomu nezáleželo na pořadí ve výsledkové listině – 
tedy nikomu kromě poroty.

 Ta nás začala ještě týž den prověřovat obtížnými úkoly v podobě dvou 
gramatických cvičení, dvou slohových prací a jednoho mluvního projevu 
k  tomu. V přestávkách mezi přátelskými rozhovory jsme tedy sepisovali své 
úvahy o kondicionálech používaných v českém jazyce a odvozování přídavných 
jmen od trpného příčestí sloves. Silueta hradu tyčícího se nad zdejším krajem 
poté dala vzniknout slohovému tématu V dáli Bezděz, ovšem druhý úkol – 
vymyslet vlastní pověst ze zříceniny hradu Valečova, kam jsme se vypravili na 
jeden z výletů – nás potrápil ještě více. Není divu, že během pobytu se heslem 
všech účastníků stala (kromě legendárních výroků poroty) i slova: „Píšem 
ráno, píšem v noci, už jsme z toho všichni cvoci.“ Psát jsme však museli 
nejen slohové práce – každý z pěti prsků měl totiž za úkol během jednoho 
dne vytvořit i své vlastní noviny, a aby toho nebylo málo, prsky připravovaly 
i večerní program pro ostatní účastníky. Tyto aktivity jsme však nakonec 
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shledali skvělou zábavou a vítaným rozptýlením od těžké práce. Naplněni 
novou energií jsme tedy přetrpěli i své mluvní projevy týkající se exkurze do 
bělské sklárny, odevzdali poslední úkol a mohli jsme si naplno užít poslední 
den našeho pobytu. Tradiční volejbalový turnaj i návštěva místní školy nám 
pomohly se ještě více skamarádit a přátelství nás neopustilo ani tehdy, když 
jsme za tónů hymny OČJ stanuli před porotci při slavnostním vyhodnocení 
celé soutěže. A právě proto mi doslova vyrazilo dech, když předseda poroty 
při  jmenování vítězů na děleném prvním místě v první kategorii vyslovil 
mé jméno. Ač tomu stále nemohu uvěřit, pomyslný pohár jsme nad hlavu 
společně zvedly já a moje kamarádka ze stejného prsku. Obě tedy můžeme 
hrdě prohlásit, že „je to doma“, a obě domovem budeme myslet Moravu. 
Nejlepší češtináři tedy paradoxně z Čech vůbec pocházet nemusí!“

SPOLUPRACUJEME
Spolupráce s jazykovou školou ALRETE, s.r.o.

Během školního roku 2012/2013 byla domluvena spolupráce našeho 
gymnázia s  jazykovou školou ALTRETE, s.r.o., Petry Krejčí, která má svoje 
sídlo v Ivančicích. První ze společných akcí se stala organizace studijního po-
bytu v Anglii stanoveného hned na počátek nového školního roku 2013/2014.

A jak na minulý pobyt vzpomíná jedna z jeho účastnic – Martina Kadlecová?
„Na začátku září skupina žáků gymnázia vyrazila s jazykovou školou Petry Krejčí 

na zájezd do Velké Británie. V sobotu 7. 9. vyjel z Ivančic autobus obsazený nejen 
studenty, ale i několika dospělými. Už v neděli ráno jsme z paluby trajektu ohromeně 
sledovali východ slunce nad White Cliffs of Dover. Naším konečným cílem bylo 
město s nejstarší univerzitou v anglicky mluvících zemích, s automobilkou „mini 
cooper“ a řekou Temží. Už tušíte, kam jsme jeli? Ano, do Oxfordu!

Hned po příjezdu nás čekala prohlídka centra města. Nadšení budily 
prostory Christ Church College, známé z filmů o Harrym Potterovi, i  tarobylá 
univerzitní Bodleyho knihovna. Pak už ale byl čas ubytovat se u rodin a zažít 
s nimi první anglickou dinner. Od pondělí nás čekal pravidelný program: 
dopoledne 3 hodiny výuky angličtiny v místní jazykové škole, odpoledne 



15Gymnázium Jana Blahoslava

výprava za památkami, večer rozhovor s rodinou a samozřejmě také domácí 
úkoly. A navíc, ve škole a večer před rodinou jsme měli přísně zakázáno mluvit 
česky.

Za těch krátkých 7 dní jsme z Anglie viděli, co se dalo: středověký hrad 
Warwick, zvlněnou pahorkatinu Cotswolds, město Jane Austen – Bath, 
víkendové sídlo královny – Windsor Castle, rodiště Winstona Churchilla 
– Bleinham Palace, a nakonec i hlavní město Londýn. Během pobytu jsme 
se zblízka seznámili s životem v britských rodinách, které se chovaly velmi 
pohostinně a přátelsky. Když nás večer 14. 9. odvážel vagon Eurotunelem 
z Folstonu do Calais, asi nikomu se zpátky domů nechtělo.“

Další aktivitou, která určitě bude trvalého charakteru, je „testování na-
nečisto“. Proběhlo v rámci Evropského dne jazyků 26. září 2013. Zájemci si 
zdarma mohli vyzkoušet, jaké jsou jejich dosavadní znalosti angličtiny. Testo-
vání se uskutečnilo písemnou formou na dvou úrovních – podle kritérií sku-
tečné zkoušky PET a FCE. Dne 8. října 2013 pokračoval test tentokrát ústní 
formou a vedly ho rodilé mluvčí. Vyhlásit výsledky kompletní zkoušky přišla 
paní Petra Krejčí ve čtvrtek 17. října 2013. Všichni zúčastnění dostali písem-
né vyjádření o své úspěšnosti v jednotlivých částech zkoušky a ti, kteří zvládli 
vše podle požadavků, obdrželi certifikát jako připomínku své zdárné účasti.

Testování bylo zopakováno i v  jarním termínu – 20. března 2014, kdy 
měli jednotliví účastníci možnost porovnat svoje předchozí výsledky a zjistit, 
jak se za půl roku ve znalostech angličtiny zdokonalili.

A čekala nás opět oblíbená záležitost – studijně-poznávací pobyt v Anglii 
v termínu 7. – 15. června 2014. Tentokrát bylo naším cílem město Hastings 
a jeho blízké i vzdálenější okolí a také Londýn. Program byl bohatý. Kromě 
výuky studenti navštívili Hasting Castle, pašerácké jeskyně Smugglars 
Adventure, Canterbury se slavnou katedrálou, útesy Seven Sisters, Arundel 
Castle (druhý největší hrad v Anglii po Windsoru), Portsmouth (místo narození 
Ch. Dickense, prohlídka bitevních lodí), Brighton (Sea Life Centre), Battle 
(místo bitvy u Hastings v roce 1066) a v neposlední řadě Londýn. V Londýně 
prošli nejznámější místa, svezli se na London Eye, a dokonce na vlastní oči 
viděli královskou rodinu (Londýn totiž slavil královniny narozeniny).

O tom, že akce byla velmi zdařilá, svědčí i postřehy některých účastníků:
„V Anglii se mi nejvíce líbil výlet do Londýna. Bylo to velmi zajímavé. 

Měli jsme velké štěstí, protože jsme viděli královskou rodinu!
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Ubytování v rodinách bylo opravdu skvělé. Dostalo se nám výborné péče 
a přátelského přijetí.

Velmi se mi líbily útesy „Seven Sisters“ a návštěva Londýna. Děkujeme 
Káji (pozn. naší průvodkyni Karolíně Krejčí) za krásný týden.“

Celkové hodnocení je velmi kladné. Lidé, u kterých jsme byli ubytováni, 
se chovali velmi přátelsky. Ubytování bylo velmi pohodlné, výlety zajímavé 
a celkově to byl úžasný zážitek. Díky za to.

Věříme, že spolupráce s ALRETE, s.r.o., byla nastartována úspěšně a že 
v nadcházejících letech bude jen lepší a lepší.

Mgr. Eva Fukanová

Partnerství s MUNI

Naše gymnázium je partnerskou školou Masarykovy univerzity v Brně, 
s  níž dlouhodobě spolupracuje. Tato spolupráce je velmi důležitá, protože 
velká část našich absolventů pokračuje ve svých studiích právě na této univer-
zitě. Velký zájem mezi studenty maturitních ročníků je především o Speciální 
den otevřených dveří na MU, v rámci něhož mohou navštívit všechny fakulty 
a seznámit se nejen se zdejším prostředím, ale získat i potřebné informace 
o studiu přímo od lidí, kteří na dané fakultě působí. 

Kontakt s Masarykovou univerzitou mají nejen maturanti, ale i studenti 
nižších ročníků, kteří se účastní pravidelných exkurzí na jednotlivé fakulty. 
Velmi dobrá spolupráce naší školy je zejména s Přírodovědeckou fakultou, 
jmenovitě s panem docentem RNDr. Zdeňkem Bochníčkem, Dr., z Ústavu 
fyzikální elektroniky, který pro studenty pořádá přednášky doplněné zajíma-
vými experimenty (např. Pozoruhodný křemík či Mrazivý dusík). Na této 
fakultě naši studenti navštívili i Ústav chemie a každoročně se na jaře účastní 
i exkurze do zdejší botanické zahrady a skleníků. 

Odborníci a vyučující z Masarykovy univerzity navštěvují i naši školu. 
V  rámci projektu Příběhy bezpráví, který každý rok pořádá občanské sdružení 
Člověk v tísni a který je zaměřen na zločiny komunistického režimu zejména v 
50. letech 20. století, k nám přijíždí historik Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D., z Filo-
zofické fakulty MU, který komentuje promítnutý dokument a vede se studenty 
debatu. Několikrát naši školu navštívil i výše zmíněný pan docent Bochníček 
nebo ichtyolog Ing. Pavel Jurajda, Ph.D., který dělal výzkum na Antarktidě. 
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Spolupráce Gymnázia Jana Blahoslava a Masarykovy univerzity v Brně 
však není zaměřena pouze na studenty, ale týká se i pedagogů. V dubnu 2014 
se například konala vědecká konference pro středoškolské pedagogy s názvem 
Cirkus vědy Masarykovy univerzity, které se zúčastnili i někteří naši kolegové. 
Každý rok také Masarykova univerzita pořádá konferenci pro výchovné po-
radce, které se náš zástupce pravidelně účastní. 

Na závěr je možné konstatovat, že spolupráce našeho gymnázia 
s  Masarykovou univerzitou je na dobré úrovni a přináší prospěch nejen 
studentům, ale i pedagogům. 

Mgr. et Mgr. Aleš Ziegler

ČEZ

Gymnázium Jana Blahoslava je partnerskou školou Skupiny ČEZ, s níž 
dlouhodobě spolupracuje. Tato spolupráce se týká především aktivit spoje-
ných s Jadernou elektrárnou Dukovany, která se nachází nedaleko Ivančic.

Skupina ČEZ pořádá různé akce a soutěže pro střední školy, kterých se 
účastní i naše gymnázium. Ve spolupráci s Agenturou J.L.M. to byla napří-
klad beseda se soutěží Energie – budoucnost lidstva, soutěž Co víš o energe-
tice, promoakce ČEZ Elektrika je cool nebo pravidelné přednášky předsedky-
ně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Dany Drábové, Ph.D. Naši 
studenti se zúčastnili také literární soutěže časopisu Třetí pól, který vydává 
společnost ČEZ. V této soutěži slavili úspěch studenti oktávy, kteří obsadili 
přední místa (včetně prvního, které získala Lucie Kašparová).

Součástí spolupráce se Skupinou ČEZ jsou také pravidelné exkurze 
studentů do Jaderné elektrárny Dukovany a Přečerpávací vodní elektrárny 
Dalešice nebo propagace spolupráce se Skupinou ČEZ v rámci Dne otevřených 
dveří na našem gymnáziu.

Nejdůležitějším bodem spolupráce se Skupinou ČEZ je možnost uplatnění 
našich absolventů, kteří budou splňovat určité podmínky, v Jaderné elektrárně 
Dukovany. Pro tento účel pořádá JE Dukovany Jadernou maturitu, v  rámci 
které musí studenti splnit úkoly na základě získaných znalostí z  několika 
předchozích přednášek. Studenti našeho gymnázia se v  letech 2012 a 2013 
stali absolutními vítězi Jaderné maturity – tzv. králi (Marek Hándl, Petr 
Musil a Lucie Kadlecová v roce 2012 a Marek Krejčík v roce 2013). Samotná 
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Jaderná maturita sice není zárukou dobrého pracovního místa v JE Dukovany, 
může být ale prvním krokem na cestě k tomuto cíli. O tom se přesvědčil i náš 
absolvent Lukáš Vaněček, který v elektrárně již několik let pracuje.

Mgr. et Mgr. Aleš Ziegler

JCMM

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM) je zaměřeno 
na podporu nadaných studentů v  Jihomoravském kraji. Poskytuje podporu 
v následujících oblastech: příliv zkušených vědců do regionu, podpora začí-
najícím vědcům v Jihomoravském kraji, podpora přílivu zahraničních studen-
tů a mladých vědců a podpora nadaných studentů na středních a vysokých 
školách v JMK. Jedná se o zájmové sdružení, jehož členy jsou: Jihomoravský 
kraj, Masarykova univerzita v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární 
a farmaceutická univerzita Brno a Vysoké učení technické v Brně.

Středoškolákům nabízí nejrůznější aktivity, ať už je baví počty, brouci 
nebo cokoli, co bliká. Mohou se zúčastnit třeba pitvy na Veterinární fakultě. 
Soutěží v týmu s kamarády v laboratořích. 

Pro zajímavost zde uvádíme některé nabízené T-exkurze.
Podzim 2013: Molekulární biotechnologie,  Analýza lidského karyotypu, 

Hoří hydrogel?, Zábava s výboji, Co dělá člověka člověkem?, Mechatronika je 

V roce 2014 získal 2. místo Radek Caesar ze septimy (2. zleva)
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všude, Tajemství sevřené pěsti, 3D televize, Jak se dostat do nekonečna, Lži, 
odsouzeníhodné lži a statistiky.

Jaro 2014: Genom a proteom, Morfologie obratlovců, Neeuklidovská 
geometrie, Grupy a symetrie, Telemedicína, Paliva pod lupou, Aerodynamika 
letu, Hvězdářské dalekohledy.

Garantem spolupráce na škole je Mgr. Petra Mrázová.
Ve školním roce 2013/2014 se T-exkurzí zúčastnili: Martina Kadlecová 

z 8. A, David Prokop ze 4. C a Veronika Hándlová z 5. A. 
Davida oslovil z  podzimních nabízených témat námět Množiny aneb 

Jak se dostat do nekonečna. Toto téma zaujalo dalších osmdesát studentů 
z různých škol. David nastudoval výukové materiály, dostal se k závěrečnému 
testu, který obsahoval 5 příkladů, např. provedení důkazu, že všech bodů na 
kružnici je nespočetně mnoho, napsat, co jsou L-systémy, dokázat, že množi-
na ZxZ je spočetná. Tento test vyřešil a řešení zaslal zadavateli.

Probojoval se mezi 18 přijatých studentů k praktické části na Ústav ma-
tematiky a statistiky na Přírodovědeckou fakultu MU. 

Využil pak ještě další nabídky T-exkurze a přihlásil se ke zpracování té-
matu: Kde se dělá věda? Technika vysokého napětí aneb Zábava s výboji. Tato 
praktická část se uskuteční na fakultě FEKT VUT v Brně. 

Po každé ukončené T – exkurzi studenti vypracují vlastní shrnutí exkur-
ze. Se svou zprávou slavil David úspěch a zvítězil.

Studentka kvinty Veronika Hándlová se přihlásila na jarní termín T- exkurzí. 
Zaujalo ji téma Morfologie obratlovců. Spolu s MVDr. Ivetou Putnovou 
z Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity 
Brno a dalšími studenty se zúčastnila pitvy domácích zvířat. Veronika byla 
velmi nadšená, protože takový zážitek během středoškolského studia opravdu 
nezažijete. Odevzdala nejlepší T-report z Morfologie obratlovců. Uvádíme zde 
alespoň text, který Veronika vtipně doplnila obrázky a fotografiemi.

Celou práci najdete na:
http://www.jcmm.cz/data/T_ex_2014_jaro/morfologie_handlova-

veronika.pdf.
„Tak už jsem tady. Jsem nervózní. Koho tady asi potkám? Jak to bude 

probíhat? Zvládnu to? 
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Ale najednou vidím paní 
s  úsměvem na tváři a hned se 
všechny moje obavy rozplynou. 
Paní Klára Papalová nás všechny 
uklidnila, představila nám paní 
doktorku Ivetu Putnovou, a ta 
nám nastínila průběh celé akce. 

Nejdříve jsme se šli podívat 
do pitevny, kde byly vytvořené 
preparáty, podle kterých se učili 
studenti VFU. A poté jsme šli na 
to. Paní doktorka nám ukázala, 
jak se pitvá pes a slepice. Ukázala 
nám všechny orgány, kde se na-
cházejí a jakou mají funkci. 

Abychom si na chvíli odpo-
čali od pitvání, šli jsme se podí-
vat do anatomického muzea, kde 
jsme si prohlédli kosti i vnitřní 
orgány různých zvířat. 

A na konec to, na co jsme se všichni tak těšili. Nyní jdeme pitvat my. 
Čeká na nás jeden pes a dvě slepice. Byl to obrovský zážitek.

Velmi jsme si to užili. Hned bych šla znovu. Copak má člověk takovou 
možnost každý den?“

Mgr. Petra Mrázová
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PREZENTUJEME SE NA 
VEŘEJNOSTI
Výstava Projekt růže

Ve čtvrtek 5. září byla slavnostně otevřena výstava prací studentů našeho 
gymnázia pod názvem Projekt růže. Podíleli se na ní studenti, kteří se v ho-
dinách výtvarné výchovy nechali inspirovat touto krásnou květinou a pod 
vedením svých vyučujících Mgr. Zdeňky Dvořákové a Mgr. Danuše Káňové 
vytvořili zajímavá dílka.

PhDr. Milena Špiříková

Den poezie plný vášně a popela

Ve dnech 10. – 25. listopadu 2013 se konal již 15. ročník festivalu Den 
poezie věnovaný výročí narození významného českého básníka a spisovatele, 
zakladatele moderní české poezie Karla Hynka Máchy. Letos se festival ode-
hrával pod názvem Vášeň a popel. Během těchto čtrnácti dní se v 58 městech 
a vesnicích České republiky konalo více než 145 kulturních akcí věnovaných 
této významné události. Podporovalo ji nejen mnoho českých, ale i meziná-
rodních kulturních organizací, významných evropských básníků a spisovatelů.

Také naše škola se do dění tohoto festivalu zapojila nemalou měrou. Stu-
denti primy a sekundy vytvořili v literárních dílnách básně s podzimní temati-
kou. V pátek dne 15. listopadu spojili „popel i vášeň“ hned v několika akcích. 
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Nejprve navštívili ivančickou ha-
sičskou zbrojnici a prohlédli si zde 
současnou nejmodernější techniku 
našich hasičů. Potom se společně 
sešli na školní zahradě u  ohníčku, 
kde přednesli své básně, proměnili 
je v dým a symbolicky je tak poslali 
K. H. Máchovi.

Studenti vyšších ročníků vytvá-
řeli v  literárních dílnách například 
vlastní milostnou poezii, zpraco-
vávali Máchův Deník na cestě do 
Itálie, Máchův životopis, rozebíra-
li jeho poezii atd. Ze všech těchto 
akcí vznikly fotografie a dokumenty 
ztvárněné na nástěnkách a panelech, 
které byly vystaveny 23. listopadu 
2013 v rámci Dne otevřených dveří 
na Gymnáziu Jana Blahoslava Ivančice a od 23. listopadu do 22. prosince také 
v Městské knihovně v Ivančicích. 

PhDr. Jana Chocholáčová

Den otevřených dveří

V sobotu 23. listopadu se opět otevřely dveře pro všechny zájemce, kteří 
si chtěli prohlédnout Gymnázium Jana Blahoslava. Již druhým rokem probí-
hala tato akce společně se Základní školou TGM Na Brněnce a Školní jídel-
nou.

U této příležitosti  se mohli návštěvníci seznámit nejenom s prostorami 
školy, ale i s činností studentů, s jejich úspěchy, mohli si prohlédnout učeb-
nice, diplomy, práce studentů.

Činnost v kroužcích – biologickém, chemickém, fyzikálním i divadelním  
představili jejich členové. V laboratoři biologie si mohli návštěvníci prohléd-
nout množství preparátů pod mikroskopem, ale např. i změřit si tlak, nebo 
pozorovat křečky, které mladší studenti chovají. Nechyběly samozřejmě ani 
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vycpané exponáty a výukové plakáty. V chemii a fyzice  měli příchozí možnost 
se seznámit se zajímavými pokusy, v učebnách zeměpisu a dějepisu byly při-
praveny nejenom výstavky studentských prací, ale byla možnost zde ochutnat 
cizokrajné zákusky nebo si zahrát nejrůznější didaktické hry a vyzkoušet si 
svoje znalosti.

Pomocí nástěnek škola informovala o úspěších studentů v  oborových 
soutěžích, o jejich reprezentaci, zvláštní panel byl věnován vítězce tenisového 
turnaje ve čtyřhře juniorek ve Wimbledonu a dalších dvou grandslamových 
turnajů  septimánce Barboře Krejčíkové.

V dalších učebnách byla představena  výuka jazyků.  Návštěvníci si mohli 
prohlédnout množství diplomů, které studenti za svoje vědomosti či činnosti 
získali,  jejich projekty, pozornost byla věnována dopisování si studentů v ci-
zím jazyce, prezentaci mezinárodního Dne jazyků.

V hudebně po celý den zkoušela hudební skupina loňských maturantů, 
v průběhu dne vystoupil i školní sbor vedený Mgr. Evou Hajncovou, ředitel 
školy besedoval s rodiči zájemců o studium.

Příchozí si „brali do péče“ průvodci z řad studentů, kteří je provedli celou 
školou a prohlídku doplnili fundovaným výkladem. Zájemci měli možnost si 
koupit ročenku školního roku 2012 – 2013.

Školu si přišlo prohlédnout na 250 návštěvníků.
PhDr. Milena Špiříková

BESEDUJEME
Evropský den jazyků 

Den 26. září  byl stanoven jako Evropský den jazyků a každoročně se tak 
slaví z iniciativy Rady Evropy. Jeho cílem je upozornit nejširší veřejnost na 
důležitost jazykového vzdělávání, zvýšit povědomí o bohatství všech jazyků, 
kterými se v Evropě mluví, a podpořit celoživotní jazykové vzdělávání.

V letošním školním roce jsme využili nabídky Střediska volného času 
v Ivančicích. V rámci výměny mládeže přijela do Ivančic třicítka mladých lidí 
z  Gruzie, Arménie, Lotyšska, Ukrajiny a Turecka. Ti se rozdělili do skupin 



24 2013–2014

a našim studentům, kteří se sešli v  učebnách podle svého výběru, ve dvou 
vyučovacích hodinách přiblížili život ve své zemi – prezentacemi, „výukou“ 
své mateřštiny, populárními hrami apod. V rámci Dne jazyků jsme se zapojili 
do již 9. ročníku projektu Česko-německého fóra mládeže pod názvem Do 
Německa na zkušenou. Tento projekt se snaží seznámit co nejvíce mladých 
lidí s možnostmi studia a práce v zahraničí.

Slečna Jana Kotasová, členka tohoto fóra, nás ve své velmi zajímavé pre-
zentaci seznámila s mnoha možnostmi krátkodobých i dlouhodobých pobytů 
v Německu, možnostmi studia i práce v německy mluvících zemích (meziná-
rodní workshopy, au-pair aj.).

 Další akce v  tento den se konala ve spolupráci s jazykovou školou 
ALRETE, Jazykové kurzy Petry Krejčí. Na škole proběhlo „Testování 
nanečisto“, ve kterém si zájemci zdarma mohli vyzkoušet, na jaké úrovni jsou 
jejich znalosti angličtiny.

Komise cizích jazyků

Ochutnávka jedlého hmyzu

Po krátkém úvodu od Petra Ocknechta (asi jediného kuchaře v České 
republice, který vaří z hmyzu) o tom, že jinde ve světě je pojídání hmyzu 
běžnou součástí života a naši civilizaci to zjevně čeká co nevidět, se dlouho 
neotálelo a šlo se vařit. Letos hmyzu dorazilo skutečně hodně, a tak nikdo 
nemusel mít obavy, že by se na něj nedostalo.

Jako první nás čekala sušenka se sušenými cvrčky, ani jste nevěděli, že 
jste snědli svého prvního „hmyzáčka“. Dále se podávali mouční červi, kteří už 
byli poněkud živější, ale pořád jen sousto do „jednoho zubu“. Poté na řadu 
přišli moji nejoblíbenější cvrčci na másle, s trochou soli a pepře. Následovala 
i pikantní varianta zofobase neboli potemníka brazilského na chilli a česneku 
a další v pořadí byla sarančata stěhovavá a stepní. Větší sousto představovalo 
juvenilní stádium švába, o které byl loni mezi studenty ukrutný boj.

Veškeré vaření probíhalo v neustálé diskuzi a v přívalech dalších zajíma-
vých informací, že ani nevím, které zde zmínit.

Ale chtěla bych zde taky uvést názory přítomných, aby ostatní mohli tiše 
závidět, o co přišli:
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„Mile mě to překvapilo, jídlo bylo dobré a poznámky poučné.“
„Mě to taky mile překvapilo, brouci byli moc dobří, jen jsem se bála strčit 

je do pusy. Nejlepší byl podle mě ten malý škorpión. Určitě bych to doporu-
čila všem lidem na planetě Zemi.“

„Prvně jsem se toho hmyzu bála, a když jsem viděla jak se hýbe, tak jsem 
si říkala, že to nikdy nedám do pusy, ale když to pak kuchař uvařil/usmažil, 
tak jsem se teda odhodlala a ochutnala. Byla jsem příjemně překvapená. Moc 
mi to chutnalo. Byla jsem si přidat i víckrát. Měla jsem červy, šváby, cvrčky, 
sarančata, jen mě mrzí, že jsem neměla šanci ochutnat i štíra.“

„Navzdory původnímu rozhodnutí akci ignorovat má zvědavost zvítězila 
a já jsem mohla strávit část odpoledne docela zajímavě.“

 Bc. Michala Krestýnová

Pojďte odhalit tajemství čokolády s cukrářem Martinem Beránkem
Ve čtvrtek 10. dubna 2014 proběhla na našem gymnáziu již druhá ochut-

návka čokolád z různých koutů světa. Provázel nás jí cukrář z brněnské restau-
race Il Mercato Martin Beránek.

Tentokrát si musel připravit pořádné krabice s  pralinkami, protože zá-
jemců bylo tolik, že se nakonec akce musela konat v tělocvičně.
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Letos se účastníci nejenže dověděli mnohé o „vzniku“ čokolády, jejích 
druzích apod. a mohli ochutnat opravdu zajímavé kombinace této pochutiny 
např. s paprikou nebo uzeným masem, ale dokonce si mohli tabulku kvalitní 
čokolády vysloužit svými vědomostmi.

Odpoledne plné dobré nálady a chuti skončilo příslibem, že příští rok 
přijede mistr cukrář znovu.

Budeme se těšit.
PhDr. Milena Špiříková

POZNÁVÁME
Místo, kde se tají dech

Je sobota 26. dubna ráno a já se společně se svojí nejlepší kamarádkou 
vydávám lehce po půl páté ráno do školy. Přesněji řečeno před školu, kde jsme 
měly sraz s ostatními účastníky zájezdu. Přihlásily jsme se totiž na poznávací 
zájezd do Osvětimi pořádaný naší školou.

Šlo o jedinečnou nabídku poznání pro nás dnes již téměř nepochopitel-
né, i když ne tak dávné historie naší společnosti. Myslím si, že jde o místo, 
které by měl navštívit každý člověk. Alespoň jednou.

Koncentrační tábor Auschwitz zůstal světovým symbolem teroru, hro-
madných vražd a holocaustu. Byl založen nacisty v roce 1940 blízko městečka 
Osvětim, které bylo v té době stejně jako celé území Polska okupováno bě-
hem 2. světové války Němci. Podle odhadů bylo do tábora posláno nejméně 
1,1 mil.  Židů ze všech zemí okupované Evropy, dále kolem 150 tis. Poláků, 
většinou politických vězňů, kolem 23 tis. Romů, přes 15 tis. ruských vojen-
ských zajatců a několik tisíc vězňů jiných národností. Většina z nich v tomto 
táboře zahynula…

Nyní krátce k prohlídce. Koncentrační tábor se po příjezdu do Osvětimi 
nedá přehlédnout. Už jen z toho důvodu, jakou energii kolem cítíte. Popiso-
vat to, co jsme viděli, není podle mého názoru až tak podstatné, jelikož nej-
důležitější jsou pocity a myšlenky, které tíží každého návštěvníka. To, že vám 
někdo poví, ukáže na fotografii nebo ve filmu, jak vypadá plynová komora,   
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to opravdu není nic proti tomu, když stojíte na místě samém. Na místě, kde 
umírali lidé.

Jen v  kostce bych vám chtěla nastínit, co jsme viděli. Tzv. odbavovací 
místnosti, fotografie nově přijatých vězňů, kterým z  očí křičel strach. Dále 
místnost plná ostříhaných vlasů, protéz, kufrů, bot, kartáčků na zuby a oble-
čení. Následovaly fotografie ukazující „běžný“ den v Osvětimi – téměř žádné 
jídlo, fyzická práce, tresty, beznaděj, čekání na smrt, ortel. Pohled na fotogra-
fii, na které Němci rozhodují o osudu zesláblého starého pána a chlapečka, 
mi vyrazil dech. Prstem jim ukazovali cestu k plynové komoře, což byla jasná 
smrt. Nejhorší však bylo zjištění, že matky byly natolik zoufalé, že od sebe od-
háněly své děti, jelikož být těhotná nebo s dítětem pro ně znamenalo brzkou 
smrt. Proto se těhotenství tajilo. Takový byl pud sebezáchovy.

Následná krátká prohlídka města Krakov byla oproti těmto emocionál-
ním zážitkům jen běžnou denní epizodou.

Lucie Huslíková, septima

Exkurze do Prahy

Každý rok se vydávají na třídenní exkurzi do Prahy studenti druhých 
ročníků. Vzhledem k  nepříznivému počasí a hrozícím povodním na konci 
minulého školního roku se nám výlet přesunul na letošní říjen.
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Ve středu 2. října jsme brzy ráno měli sraz v Brně u hotelu Grand. Ne 
všichni vypadali úplně svěží, jelikož v  tuto dobu by pravděpodobně teprve 
vstávali. Naštěstí jsme se sešli všichni včas, prohlédli si navzájem svoje zava-
zadla, abychom zjistili, jaký kdo má kufr na tři dny, a nastoupili do autobusu 
Student Agency, který nás zavezl přímo do Prahy.

Když jsme se konečně dostali na koleje, nebyly pro některé z  nás ještě 
připravené pokoje. Věci jsme si tedy dali do několika volných místností 
a  vydali se na první putování Prahou. Za odpoledne jsme stihli navštívit 
Vyšehrad, kostel sv. Petra a Pavla a vyšehradský hřbitov, kde je například 
pohřbený Alfons Mucha, Waldemar Matuška a další.

Každý večer nás pro zpestření čekala návštěva divadla. První večer to bylo 
představení ve Stavovském divadle Bláznivý den aneb Figarova svatba, kde 
jsme v  hlavních rolích mohli vidět Richarda Krajča a Miroslava Donutila. 
Jako zakončení dne šli ti odvážnější a teple oblečení, protože byla opravdu 
zima, na lanovku na Petřín, která nás vyvezla nahoru, přímo kousek od ko-
lejí. I když opravdu nebylo moc teplo, nádherný pohled na noční Prahu nás 
zahřál.
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Druhý den jsme byli na Hradčanech, v katedrále sv. Víta. Prošli jsme si 
Zlatou uličku a mohli jsme také spatřit Poslaneckou sněmovnu ČR, kde to 
ale vzhledem k jejímu rozpuštění zelo prázdnotou. Následovala Valdštejnská 
zahrada. I když byl moc krásná, tak se všichni těšili na večer, protože se mělo 
jít do divadla Karlín na muzikál Vražda za oponou v hlavní roli s Ondřejem 
Brzobohatým. K naší smůle nám dvě hodiny před představením zavolali, že 
dnešní vystoupení se ruší z důvodu zranění pana Brzobohatého. Všechny nás 
to mrzelo, především holky, protože jsme se nejvíc těšily na Ondru. Naštěstí 
pohotovost našich profesorů zajistila, že se do divadla šlo, i když do jiného. 
Sehnali místa do divadla Na Fidlovačce na komedii Proutník pod pantoflem, 
kde hráli herci jako Sandra Pogodová, Petr Rychlý, Daniel Rous a Václav Svo-
boda aneb Lumír ze seriálu Ulice. Představení se všem líbilo a bylo příjemné 
si po celém dnu sednout, jen se dívat a prostě se smát.

Brzo ráno jsme si zavezli kufry do úschovny, abychom si mohli projít pár 
posledních památek. A byla to například synagoga, kde jsme se dozvěděli také 
mnoho poznatků o různých židovských zvycích a tradicích. Po této exkurzi 
jsme si zašli pro kufry a ze stanice Florenc jsme autobusem vyrazili směr Brno. 
Tam jsme se rozloučili a těšili se domů, naklepaní z dálnice, ale s krásnými 
a zajímavými zážitky.

Adéla Rausová, septima

Exkurze do Sloupsko-šošůvských jeskyní

Pátek třináctého ve školách jistě není příliš oblíbený. V tento den se vy-
učování nese v duchu všudypřítomné smůly a pověrčivá hrůza ze špatných 
známek se jímá i sebevědomých jedničkářů. Na pátek 13.12. jsme se však my, 
studenti kvarty a sexty, vysloveně těšili. Důvodem byla netrpělivě očekávaná 
exkurze do Sloupsko-šošůvských jeskyní, jíž jsme se měli zúčastnit v rámci 
právě probíraného učiva o minerálech.

Ráno jsme tedy místo do školních lavic nasedli do objednaného autobusu 
a pod dozorem tří našich profesorek – paní Krestýnové, která celou akci 
organizovala, a svých třídních učitelek paní Fukanové a Šiplové – jsme se vydali 
na poměrně dlouhou cestu do Moravského krasu. Tady už na nás před vchodem 
do jeskyní čekal ochotný pan průvodce a výprava do podzemního bludiště 
mohla začít. Sloupskou částí jeskynního systému jsme sice kvůli zimujícím 
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netopýrům prošli jen v  rychlosti, nicméně vše nám vynahradila prohlídka 
rozsáhlých prostor pod Šošůvkou. Podivovali jsme se bizarním tvarům úzkých 
chodbiček i ohromných dómů a pohled do závratných hlubin jeskynní propasti 
nám doslova učaroval. Obdivovali jsme také nádhernou bohatou krápníkovou 
výzdobu a mohli jsme si prohlédnout dokonce i unikátní krasový útvar Svícen, 
jenž je symbolem celých Sloupsko-šošůvských jeskyní. Svou nápaditost zde 
dala příroda najevo i vytvořením obrovského množství zvláštně tvarovaných 
krápníků, které nám připomínaly nejrůznější stavby od tureckého minaretu až 
po zříceninu hradu, kaskádovité vodopády i oblíbené pohádkové bytosti, ať už 
princezny, draky nebo Maxipsa Fíka.

Z příjemných osmi stupňů jeskynního vzduchu jsme se proto zpět na mráz 
panující na povrchu vraceli jen velmi neradi. Na zpáteční cestě jsme v autobuse 
ještě dlouho nadšeně rozebírali záhadné výpadky proudu, jež nás vždy na nejméně 
vhodných místech trasy zaskočily neproniknutelnou tmou, a orientační (ne)smysl 
jisté skupinky naší výpravy, které se v jeskynním labyrintu nejspíše líbilo natolik, 
že se rozhodla sejít ze zřejmého správného směru prohlídky a zajistila si tak malé 
pátrací dobrodružství ve spleti jeskynních chodeb. I přes nešťastné datum jsme se 
však nakonec všichni ve zdraví vrátili domů se spoustou nově nabytých vědomostí 
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o nerostech. Ze svého speleologického výletu jsme si navíc odnesli i mnoho 
vzrušujících zážitků, na něž budeme určitě ještě dlouho rádi vzpomínat.

Kateřina Orságová, kvarta

TROCHA SPORTU NA ZÁVĚR
Lyžařský kurz Čenkovice 2014

Ve dnech 19.1. – 25.1.2014 proběhl lyžařský kurz prvního ročníku v ly-
žařském středisku Čenkovice  v Orlických horách. Odjezd na kurz byl prová-
zen obrovskou nejistotou, zda vydrží sníh.

Po příjezdu byli studenti ubytováni v hotelu Atlas, který doznává každým 
rokem řady vylepšení.  Dochází k postupné renovaci objektu a pokojů a hlav-
ně kvality stravování. Bohaté snídaně formou švédského stolu a teplý oběd 
a večeře jsou na stále vyšší úrovni.

Během kurzu se vystřídaly snad všechny druhy počasí. A tak studenti 
lyžovali v dešti, mlze a v závěru týdne i velkém mrazu. Sami jsme nevěřili, že 
sníh vydrží celý týden. A v tom je další obrovská přednost tohoto střediska – 
zasněžovací technika a strojový park na špičkové úrovni. Dvě lanové dráhy – 
Čenkovice i Červená voda byly v provozu celý týden. Červená voda se chlubí 
i několika nej. Je to nejmodernější vyhřívaná lanovka v České republice a nej-
delší sjezdová trať na Moravě.

Po týdenním výcviku se konaly závody v  obřím slalomu, kde studenti 
ukázali velké zlepšení své lyžařské techniky. Jsme rádi, že jejich vůle a chuť 
do výcviku byla i ve dnech, kdy pršelo a byla mlha. Určitě budou na lyžák 
vzpomínat jen v dobrém.

Mgr. Zdeněk Missbach
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Úspěchy v soutěžích
V uplynulém školním roce se studenti našeho gymnázia zúčastnili mnoha 

soutěží, vědomostních i sportovních.

Přehled výsledků

Souhrnný přehled nejvýznamnějších umístění našich studentů v  soutě-
žích a olympiádách uvádíme v následujících tabulkách. Všichni úspěšní sou-
těžící byli v závěru školního roku již tradičně přijati starostou města na MěÚ 
v Ivančicích.

Celostátní kolo
Předmět Soutěž Umístění, jméno, třída

Čj

Dráček Ohniváček v textech 
a verších - literární soutěž

1. místo – A. Rausová, 7. A
2. místo – L. Huslíková, 7. A
3. místo – M. Fišer, 2. C

Literární soutěž – G. Boccaccio, 
700. výročí narození

4. místo – Šárka Ruibarová, 7. A
6.–10. místo – Lucie Záděrová, 7. A

Olympiáda v českém jazyce,  
kat. I 1. místo – Kateřina Orságová, 4. A

Bezpečně v kyberprostoru

1. místo – Magdalena Havlová, 1. A,  
Julie Kotková, 1. A, Anna Prášková, 1. A, 
Tereza Halúzková, 2. A
2. místo – Kateřina Nešpůrková a Aneta 
Ondovčáková, 2. A, 
Veronika Velebová, 2. A
3. místo – Anna Řezáčová, 2. A

Magická čísla 3 a 7

2. místo – Karolína Klimová, 1. A
2. místo – Barbora Adamová, 4. A
3. místo – Kateřina Nešpůrková 
a Natálie Rausová, 2. A

Skrytá paměť Moravy 2. místo – Tereza Halúzková, 2. A

Trutnovský drak Čestné uznání – kolektiv 2. C

Face2Art – lit. soutěž 9. místo – Martina Jelínková, 7. A
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F

Astronomická olympiáda,
kat. GH 9. místo – Adam Létal, 1. A

Co víš o energetice?
3. místo – Gabriela Chmelařová, 3. C,  
Alena Kyselová, 7. A,  
Kateřina Stapajová, 7. A

Jaderná maturita 2. místo – Radek Caesar, 7. A
Tv Orientační běh 3. místo – Patrik Ptáček, 4. A

Krajské kolo
Předmět Soutěž Umístění, jméno, třída

Čj Olympiáda v českém jazyce, 
kat. I

1. místo – Kateřina Orságová, 4. A
17.–18. místo – Zoja Doupovcová, 3. A

Aj Konverzační soutěž v angl. jaz. 6. místo – Jiří Dokoupil, 3. A
2. místo – Klára Jírová, 7. A

Nj Konverzační soutěž v něm. jaz. 6. místo – Lukáš Krejčí, 4. A

Rj Konverzační soutěž v rus. jaz.
1. místo – Kateřina Orságová, 4. A
2. místo – Kristýna Sojková, 5. A
10. místo – Lada Jašková, 6. A

F

Fyzikální olympiáda, kat. E 1. místo – Kateřina Orságová, 4. A
Astronomická olympiáda,
kat. GH

2. místo – Adam Létal, 1. A
6. místo – Eva Imrichová, 1. A

Astronomická olympiáda, 
kat. CD 3. místo – Tomáš Jelínek, 6. A

Co víš o energetice? 3. místo – Alena Kyselová, Kateřina 
Stapajová, Kateřina Sychrová, 7. A

Evropské srdce
1. místo – Zoja Doupovcová, 3. A,
Martina Opálková, 3. A,
Hana Šulcová, 3. A

Bi
Biologická olympiáda, kat. A 5. místo – Martina Kadlecová, 8. A
Biologická olympiáda, kat. B 6. místo – Veronika Hándlová, 5. A

HV Brněnský vrabeček

1. místo – Monika Ralenovská, 6. A
2. místo – Adéla Rausová, 7. A
2. místo – Ivana Boučková, 4. C
2. místo – Jan Sobotka, 5. A
Čestné uznání – Barbora Čeperová, 1. C, 
Jan Sobotka, 5. A

Tv
Pohár rozhlasu – dívky  st. 3. místo – kol.  3. A a 4. A

Atletický pohár  Corny - hoši 3. místo – kol. hochů 6. A, 7. A, 8. A, 
2. C, 4. C
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Okresní kolo
Předmět Soutěž Umístění, jméno, třída

Čj Olympiáda v českém jazyce, 
kat. I

2. místo – Kateřina Orságová, 4. A
3. místo – Zoja Doupovcová, 3. A

Aj Konverzační soutěž v angl. jaz.

1. místo – Jiří Dokoupil, 3. A
4.–5.místo – Daniel Kosík, 2. A
7. místo – Filip Široký, 3. C
8. místo – Kateřina Sychrová, 7. A

Nj Konverzační soutěž v něm. jaz. 2. místo – Veronika Hándlová, 5. A
Z Zeměpisná olympiáda, kat. D 4. místo – Marek Pavlík, 6. A
F Archimediáda 1. místo – Antonín Šikula, 2. A

M
Pythagoriáda

3. místo – Adam Létal, 1. A
5. místo – Magdalena Havlová, 1. A
6. místo – Radim Šafář, 1. A

Matematická olympiáda Z8 1. místo – Petr Čech, 3. A
Matematická olympiáda Z6 2. místo – Adam Létal, 1. A

CH Chemická olympiáda, kat. D 4. místo – Kateřina Orságová, 4. A

PřV Přírodovědný klokan, Kadet 3. místo – Kateřina Orságová, 4. A
Přírodovědný klokan, Junior 3. místo – Michael Ondrášek, 6. A

TV

Pohár rozhlasu – dívky  st. 1. místo – kol. 3. A a 4. A

Atletický pohár Corny – hoši 1. místo – kol. hochů 6. A, 7. A, 8. A, 
2. C, 4. C

Atletický pohár Corny – dívky 1. místo – kol. dívek 4. A–7. A,
1. C–2. C

Odznak všestrannosti 1. místo – smíšené družstvo 1. A–3. A
Odznak všestrannosti – jednotlivci 1. místo – Antonín Kuneš, 3. A
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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 4
Cizí jazyk 1 5 4 3 3 4 4 5 5
Cizí jazyk 2 - - 3 3 3 3 3 3
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 4 4 4 3 4 3
Fyzika 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2
Chemie - 2 2 2 2 2,5 2 -
Biologie 2 2 2 2 2 2 2,5 2
Informatika - - 2 2 2 2 - -
Estet. vých. 3 3 2 2 2 2 - -
Těl. vých. 3 3 2 2 2 2 2 2
Volitelný 1 - - - - - - 2 2
Volitelný 2 - - - - - - - 2
Volitelný 3 - - - - - - - 2
Volitelný 4 - - - - - - - 2
CELKEM 30 30 31 31 33 33 33 33

1. Studium cizích jazyků
1. cizí jazyk – anglický
2. cizí jazyk - německý nebo ruský

2. Volitelné předměty

Volitelný předmět 1 
(2 roky; studenti si volí jeden předmět ze skupiny):

Cvičení z matematiky
Společenské vědy
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Volitelný předmět 2, 3, 4
(1 rok; studenti si volí tři předměty ze skupiny):

Matematický seminář
Fyzikální seminář
Chemický seminář 
Biologický seminář
Zeměpisný seminář
Dějepisný seminář
Psychologie
Latina
Seminář z informatiky
Společenskovědní seminář
Dějiny umění

3. Nepovinné předměty (kroužky): 

odbíjená, košíková, florbal, kroužek elektroniky, biologický kroužek,
dramatický kroužek

Personální obsazení

Ve školním roce 2012/2013 se na GJB vyučovalo následujícím předmětům:

Č
A
N
R
OV
ZSV
SV
SVS
D
DěS
Z
ZeS
M
MaS

český jazyk a literatura
anglický jazyk
německý jazyk
ruský jazyk
občanská výchova
základy společenských věd
společenské vědy
společenskovědní seminář
dějepis 
dějepisný seminář
zeměpis 
zeměpisný seminář
matematika
matematický seminář

F
FyS
Ch
CheS
Bi
BiS
Psy
Lv
In
InS
EVhd
EVv
TvD
TvH

fyzika
fyzikální seminář
chemie
chemický seminář
biologie
biologický seminář
psychologie
latina volitelná
informatika
seminář z informatiky
hudební a dramatická výchova
výtvarná výchova
tělesná výchova (dívky)
tělesná výchova (hoši)

CvM cvičení z matematiky
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Ředitel gymnázia
Mgr. Radek Musil
D: 6. A
Psy:       8. A, 4. C 

Zástupkyně ředitele
Mgr. Božena Pokorná
Č: 5. A, 6. A
Lv:        8. A, 4. C

Výchovný poradce
Mgr. et Mgr.  Aleš Ziegler (3. C)
D: 8. A, 4. C
DěS:      8. A, 4. C
ZSV: 7. A, 8. A., 4. C 
SV: 8. A, 4.C
SVS:      8. A, 4.C

PhDr. Robert Bezděk
D:         1. C
ZSV:     6. A, 1. C, 2. C, 3. C

Mgr. Ivan Bulva
M: 2. C, 3. C
Bi: 7. A, 3. C, 4. C
BiS:       8. A + 4. C

Mgr. Jana Ďatková
A: 2. A, 4. A, 8. A, 3. C, 4. C

Mgr. David Dallago
D:         3. A, 5. A

Mgr. Jitka Daněčková
In:        4. A, 5. A, 6. A
InS:      8. A, 4. C

Mgr. Radim Dubčák (3. A)
M: 3. A
In: 3. A, 5. A, 6. A, 1. C, 2. C
InS:       8. A, 4.C

Mgr. Andrea Dubčáková
A: 1. A, 2. A, 7. A, 3. C

Mgr. Zdeňka Dvořáková
EVv: 1. A, 2. A, 3. A, 4. A

Mgr. Eva Fukanová (4. A)
Č: 1. A, 7. A, 2. C
A: 3. A, 5. A, 6. A

PhDr. Jana Chocholáčová (7. A)
Č: 1. A, 7. A, 2. C
N: 4. A, 5. A, 7. A

RNDr. Jarmila Ištoková (5. A)
M: 1. A, 5. A, 6. A
F: 4. A, 5. A, 6. A

Mgr. Dagmar Káčerková (3. C)
D:         1. A, 2. A, 4. A, 7. A, 8. A,
             7. A, 8. A, 2. C, 3. C
R:          3. A, 1. C

Mgr. Danuše Káňová
EVv: 5. A, 1. C, 6. A, 2. C

Mgr. Taťána Korityáková 
R:         4. A, 6. A, 7. A, 4. C

Bc. Michala Krestýnová
Z: 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A,
             6. A, 1. C, 2. C 
Bi: 4. A, 6. A

Mgr. Danuše Minsterová (8. A)
M: 7. A, 8. A
MaS:     8. A, 4. C
CvM:    7. A, 3. C, 8. A
Ch:       3. A, 7. A, 3. C
CheS:    8. A, 4. C

Mgr. Zdeněk Missbach (4. C)
Z: 7. A, 3. C
ZeS:      8. A, 4. C
TvH:    2. A, 6. A, 7. A, 3. C, 4. C,
             8. A
TvD:    1. A



38 2013–2014

Mgr. Petra Mrázová (2. A)
M:         2. A, 4. A, 4. C
F:           2. A, 3. A, 1. C
CvM:    4. C

Mgr. Bronislava Nekudová
A:  1. C, 4. C
N:        6. A
OV:       1. A, 2. A

Mgr. Alena Pavišová
Č:  3. C, 4. C
N: 8. A, 3. C, 4. C

PaedDr. Eliška Suchánková 
A:          1. A
R: 5. A, 8. A, 3. C
EVhd: 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A,
             1. C, 6. A, 2. C

Mgr. Vítězslav Světlík
M: 1. C
F: 7. A, 8. A, 2. C, 3. C, 4. C
FyS:      8. A, 4. C

Mgr. Lucie Ševčíková  (2. C)
A: 3. A, 4. A, 5. A, 6. A, 7. A, 2. C

Mgr. Veronika Šiplová (6. A)
Ch: 2. A, 6. A, 2. C
TvD: 2. A, 3. A, 4. A, 5. A
TvH:    2. C
Tv:       1. C

Mgr. Miroslava Šotová
EVhd: 5. A + 1. C, 6. A + 2. C

PhDr. Milena Špiříková (1. C) 
Č: 2. A, 8. A, 1. C
N: 3. A, 1. C, 2. C

Mgr. Kateřina Voborná (1. A)
Bi: 1. A, 2. A, 3. A
TvH:     1. A, 3. A, 4. A, 5. A
TvD:     6. A, 7. A, 4. C

Mateřská dovolená: 
 Mgr. Hana Brabcová 
 Mgr. Andrea Dubčáková 
 Mgr. Kateřina Dvořáková
 Mgr. Klára Marvánová
 Mgr. Martina Píšová 
 Mgr. Kateřina Stránská
 Mgr. Lucie Vlachová
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Správní zaměstnanci
Ekonomka: 
      Miluše Klímová
Hospodářka:
      Ing. Simona Musilová
Recepční:
      Hana Holá

Školník:
      Milan Kocáb
Uklízečky:
      Naděžda Frolcová  
      Renata Nováčková
      Květoslava Sárová

Pedagogický sbor

1. řada zleva: Veronika Šiplová, Kateřina Voborná, Michala Krestýnová, 
Radek Musil, Eliška Suchánková, Taťána Korityáková, Petra Mrázová, Andrea 
Dubčáková

2. řada zleva: Jana Chocholáčová, Jarmila Ištoková, Danuše Minsterová, 
Eva Fukanová, Alena Pavišová, Jana Ďatková, Dagmar Káčerková, Milena 
Špiříková

3. řada zleva: Božena Pokorná, Bronislava Nekudová, Ivan Bulva, Zdeněk 
Missbach, Radim Dubčák, Vítězslav Světlík, Robert Bezděk, Aleš Ziegler
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Přehled jednotlivých tříd
Pozn.: Žáci, kteří jsou v seznamu podtržení, prospěli ve 2. pololetí s vyzna-
menáním.

Osmileté studium

Prima (1. A) – 30: 9 hochů, 21 dívek
Tř. uč. Kateřina Voborná
 Marie Bajerová, Eva Bárová, Tereza Bučková, Milan Daniel Dlabal, 
Natálie Filová, Veronika Grégrová, Magdalena Havlová, Jana Horáková, Kristýna 
Chlachulová, Eva Imrichová, Lucie Indrová, Karolína Klimová, Julie Kotková, 
Kateřina Kračmarová, Kateřina Kudělková, Daniel Kulaš, Nikolas Lakwa, Adam 
Létal, Martin Maša, Michal Musil, Kateřina Mutlová, Denis Novosád, Anna 
Prášková, Šárka Procházková, Daniela Sablová, Sara Maria Schweizerová, Radim 
Šafář, Vojtěch Třísko, Klára Zoufalá, Anna Velebová

Sekunda (2. A) – 32: 15 hochů, 17 dívek
Tř. uč. Petra Mrázová
 Simona Čechovská, Karolína Dužíková, Pavel Gruntorád, Marta 
Halámková, Tereza Halúzková, Jan Horák, Tomáš Jochymek, Petr Kadlec, Kateřina 
Keclíková, Daniel Kosík, Sabina Košťálová, Kamila Koudelová, Nela Kunešová, 
Kevin Kürten, Alena Maršálková, Filip Matoušek, Jitka Maxová, Kateřina 
Nešpůrková, Aneta Ondovčáková, Martin Pavíček, Ondřej Peterka, Jan Pospíchal, 
Natálie Rausová, David Rumreich, Anna Řezáčová, David Řiháček, Julie Secová, 
Klára Sychrová, Daniel Šacher, Antonín Šikula, Katrin Urbánková, Veronika 
Velebová, Daniel Žikeš

Tercie (3. A) – 28: 15 hochů, 13 dívek
Tř. uč. Radim Dubčák
 Ivo Adam, Michaela Bendová, Klára Bisová, Jan Bukovský, Petr Čech, 
Marek Černý, Tomáš Dobrovodský, Jiří Dokoupil, Zoja Doupovcová, Jan Eckstein, 
Daniel Fajmon, Kristýna Filipová, Nikola Hrušková, Richard Kocáb, Petr Kříž, 
Antonín Kuneš, Lucie Malíková, Karel Novotný, Barbora Olšová, Marek Ondráček, 
Martina Opálková, Kateřina Papulová, Klára Pavlišová, Kateřina Řezáčová, Jiří 
Sabel, Kristýna Slámová, Hana Šulcová, Anh Trieu Tran 
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Kvarta (4. A) – 26: 12 hochů, 14 dívek
Tř. uč. Eva Fukanová
 Barbora Adamová, Petr Bukovský, Dominik Nikola Cuc, Hana Danišová, 
Lenka Dvořáková, Patrik Fráňa, Zuzana Halámková, Petra Illová, Jan Jelínek, 
Matěj Klíma, Sabina Krausová, Lukáš Krejčí, Gabriela Křečková, Vít Kvasnička, 
Viktor Novák, Marek Ondrášek, Kateřina Orságová, Dominika Poláková, Patrik 
Ptáček, Jana Skácelová, Edita Sklenská, Jakub Ševčík, Kateřina Ševčíková, Lenka 
Täuberová, Andrej Vildomec, Kateřina Zezulová

Kvinta (5. A) – 28: 16 hochů, 12 dívek
Tř. uč. Jarmila Ištoková
 Andrea Badinová, Martin Bár, Jan Bartončík, Tomáš Blatný, Alžběta 
Březinová, Nela Doláková, Michal Drozd, Tomáš Duda, Veronika Hándlová, Daniel 
Konečný, Kamila Kotková, Pavel Motl, Marek Musil, Pavlína Navrátilová, Tereza 
Olšová, Dominik Ondra, Magdalena Panská, Mikuláš Paulíček, Michal Procházka, 
Pavel Sládek, Jan Sobotka, Kristýna Sojková, Ondřej Sova, Sára Stránská, Nikola 
Ševčíková, Tomáš Tropek, Karolína Tůmová, Vojtěch Urban

Sexta (6. A) – 27: 12 hochů, 15 dívek
Tř. uč. Veronika Šiplová
 Vojtěch Badin, Pavla Čechová, Ondřej Fučík, Adéla Heryánová, Veronika 
Hladká, Lada Jašková, Romana Jatićová, Tomáš Jelínek, Tomáš Jordánek, Tomáš 
Jurajda, Gabriela Juráňová, Lukáš Kopuletý, Tereza Košťálová, Karolína Krčmová, 
Lubomír Michalčík, Helena Navrátilová, Michael Ondrášek, Marek Pavlík, Pham 
Quynh Trang, Monika Ralenovská, Miloš Rouzek, Petr Sázavský, Aneta Sklenská, 
Klement Šacher, Valerie Šrenková, Gabriela Urbanová, Pavlína Urbanová

Septima (7.A) – 29: 14 hochů, 15 dívek
Tř. uč. Jana Chocholáčová
 Jan Beránek, Radek Caesar, Jan Dobrovolný, Eva Eliášová, Marie Horká, 
Lucie Huslíková, Barbora Jalová, Jan Jelínek, Martina Jelínková, Klára Jírová, Jiří 
Kabelka, Michal Kadlec, Ester Korsová, Barbora Krejčíková, Alena Kyselová, Jan 
Michálek, Jana Pavlíková, Pavel Ptáček, Adéla Rausová, Šárka Ruibarová, Zdeněk 
Schoř, Kateřina Stapajová, Kateřina Sychrová, Zdeněk Ševčík, Lukáš Urban, Kamil 
Vokurek, Pavel Záděra, Lucie Záděrová, Ondřej Zeman
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Oktáva (8. A) – 23: 6 hochů, 17 dívek
Tř. uč. Danuše Minsterová
 Jan Beránek, Klára Čeperová, Jan Halada, David Juráň, Martina Kadlecová, 
Kateřina Kailová, Lucie Kašparová, Tereza Kocábová, Alžběta Králová, Kristýna 
Krejčí, Marek Krejčík, Eva Machová, Karolína Mikšová, Lenka Nováčková, Filip 
Répal, Kristína Repaská, Barbara Maria Schweizerová, Kateřina Sklenská, Martin 
Smetana, Tereza Šmídová, Jana Šustová, Lucie Täuberová, Sára Vilmanová

Čtyřleté studium

1. C – 24: 4 hoši, 20 dívek
Tř. uč. Milena Špiříková
 Klára Bachová, Kateřina Beránková, Natálie Breiová, Tomáš Brůža, Barbora 
Čeperová, Dominika Hanusová, Veronika Holá, Michaela Holánková, Anna Horká, 
Karolína Hrubešová, Klára Kadaňková, Kristýna Káňová, Lucie Kliková, Veronika 
Matoušková, Marek Nedoma, Dominik Novosád, Marek Procházka, Zuzana 
Sedláková, Kristýna Sklenářová, Natálie Smutná, Kamila Staňková, Barbora Šicová, 
Věra Škodová, Jana Tóthová

2. C – 21: 10 hochů, 11 dívek
Tř. uč. Lucie Ševčíková
 Kristýna Bednářová, Lucie Dudová, Martin Fišer, Martin Foral, Filip 
Gross, Martin Hlavinka, Dominik Klusák, Hana Krobotová, Kateřina Kubášková, 
Kristýna Kudláčová, Adam Novák, Michal Ošťádal, Michaela Pavlovská, Martin 
Polák, Lenka Procházková, Tomáš Psota, Petra Skrutková, Aneta Strádalová, 
Kristýna Zaklová, Kristýna Zimmermannová, Ondřej Zoubek

3. C – 29: 8 hochů, 21 dívek
Tř. uč. Dagmar Káčerková
 Michaela Bisová, Barbora Bojanovská, Pavlína Buršíková, Kateřina Černá, 
David Daniš, Kristýna Eibelová, Michaela Fodorová, Sabina Fuchsová, Kateřina 
Holubářová, Vendula Hrubešová, Gabriela Chmelařová, Lenka Jahodová, Jan 
Kašparovský, Michael Kolařík, Kateřina Kučerová, Kristýna Macíková, Kateřina 
Muchová, Lukáš Procházka, Martin Řiháček, Veronika Saxová, Adéla Sobotková, 
Jan Sova, Filip Široký, Hana Štefanová, Monika Štěpničková, Lucie Štolfová, Tereza 
Urbánková, Veronika Vižďová, Jan Vorel
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4. C – 27: 10 hochů, 17dívek
Tř. uč. Aleš Ziegler
 Eliška Aldorfová, Jindřich Beránek, Ivana Boučková, Jan Buršík, David 
César, Šárka Dohnalová, Veronika Dudová, Marek Dvořáček, Adéla Horáková, 
Kristýna Chlumská, Vladimír Chytka, Gabriela Jelínková, Aneta Koptová, Vladislav 
Kutílek, Monika Laciná, Andrea Leflerová, Vít Navrátil, Kristýna Pacholíková, 
Denisa Podhrázká, Jan Podolský, Jiří Procházka, David Prokop, Iveta Řezáčová, 
Jana Schmidová, Zdeňka Smejkalová, Lucie Tichá, Ludmila Tomanová
 

Maturitní zkoušky
Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a pro-

filové (školní).
Ve společné části jsou dvě povinné zkoušky: 
český jazyk a literatura a cizí jazyk nebo matematika.
Pro profilovou část stanovil ředitel školy nabídku předmětů, z níž si stu-

denti vybrali dva.
Aby u maturity uspěli, museli úspěšně složit povinné zkoušky obou těch-

to částí.

Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky na našem 
gymnáziu proběhly ve dnech 20. – 23. května 2013. Předsedy zkušebních 
maturitních komisí byli jmenováni RNDr. Lumír Svoboda z Gymnázia 
Elgartova Brno (4. C) a Mgr. Jana Slatinská z Gymnázia v Moravském 
Krumlově  (8. A).

Společná část maturitní zkoušky – povinné zkoušky
Předmět Počet studentů Průměrný prosp.
Český jazyk 49 1,88
Anglický jazyk 14 1,43
Matematika 35 3,20
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Profilová část maturitní zkoušky
Předmět Počet studentů Průměrný prosp.
Anglický jazyk 35 2,26
Německý jazyk 4 2,00
Ruský jazyk 4 1,75
Základy společenských věd 11 1,64
Dějepis 8 2,00
Zeměpis 12 2,42
Fyzika 7 2,43
Chemie 5 1,40
Biologie 12 1,75

Celkový průměrný prospěch třídy 8. A 2,01
Prospěli s vyznamenáním 8
Prospěli 14
Neprospěli 1
Celkový průměrný prospěch třídy 4. C 2,32
Prospěli s vyznamenáním 5
Prospěli 19
Neprospěli 2

Z našeho gymnázia byli předsedy maturitních komisí jmenováni Mgr. 
Eva Fukanová (Gymnázium Moravský Krumlov) a Mgr. et Mgr. Aleš Ziegler 
(Gymnázium Elgartova Brno).
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Informace výchovného 
poradce
Přehled přihlášek a přijetí na vysoké školy

Mnozí ze studentů byli přijati na více škol současně.

Škola
8. A 4. C

přihl. přijatí přihl. přijatí
Univerzita Karlova v Praze 4 0 0 0
1. lékařská fakulta 1 0 0 0
3. lékařská fakulta 1 0 0 0
Filozofická fakulta 2 0 0 0
Univerzita Karlova v Hradci Králové 0 0 2 0
Lékařská fakulta 0 0 2 0
Univerzita Hradec Králové 1 0 0 0
Pedagogická fakulta 1 0 0 0
Slezská univerzita v Opavě 1 0 0 0
Filozoficko-přírodovědecká fakulta 1 0 0 0
Masarykova univerzita v Brně 62 22 47 6
Právnická fakulta 1 0 5 0
Lékařská fakulta 11 3 4 0
Přírodovědecká fakulta 16 6 6 1
Filozofická fakulta 13 8 8 2
Pedagogická fakulta 12 0 16 2
Ekonomicko-správní fakulta 0 0 4 1
Fakulta informatiky 2 2 0 0
Fakulta sociálních studií 6 2 2 0
Fakulta sportovních studií 7 1 3 0
Univerzita Palackého v Olomouci 12 3 5 1
Pedagogická fakulta 5 0 3 1
Lékařská fakulta 0 0 2 0
Přírodovědecká fakulta 4 2 0 0
Filozofická fakulta 3 1 0 0
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 4 1 0 0
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Fakulta veterinární hygieny a ekologie 2 1 0 0
Farmaceutická fakulta 2 0 0 0
Vysoké učení technické v Brně 10 7 11 6
Fakulta stavební 1 0 2 1
Fakulta strojního inženýrství 2 2 3 2
Fakulta elektrotechniky a komun. technologií 1 1 2 1
Fakulta podnikatelská 1 1 3 1
Fakulta chemická 4 2 0 0
Fakulta informačních technologií 1 1 1 1
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 0 0 2 1
Fakulta humanitních studií 0 0 2 1
Mendelova zem. a lesnická univerzita v Brně 3 2 16 7
Agronomická fakulta 1 1 6 2
Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 1 1
Fakulta zahradnická 0 0 3 2
Provozně ekonomická fakulta 0 0 5 1
Fakulta regionálního rozvoje a mezinár. vztahů 2 1 1 1
Ostravská univerzita v Ostravě 1 0 0 0
Filozofická fakulta 1 0 0 0
Univerzita obrany 0 0 1 1
Fakulta vojenských technologií 0 0 1 1
Janáčkova akademie múzických umění 1 0 1 0
Divadelní fakulta 0 0 1 0
Vyšší odborná škola 0 0 4 2
Pedagogická, Litomyšl 0 0 2 1
Informační služby a knihovnictví 0 0 1 0
Pedagogická, Kroměříž 0 0 1 1
CELKEM 99 35 89 24

Přijímací zkoušky

Uchazeči o studium byli přijímáni podle výsledků testu obecných studij-
ních předpokladů (SCIO) s přihlédnutím k předchozím studijním výsledkům 
na základní škole. V případě přijetí museli uchazeči potvrdit svůj zájem o stu-
dium odevzdáním zápisového lístku.

Do čtyřletého gymnázia podalo přihlášku celkem 44 uchazečů, do osmi-
letého studia se přihlásilo 44 uchazečů ze základních škol.



47Gymnázium Jana Blahoslava

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 7. 9. 2013

Celkem 29 32 28 26 28 27 29 23 23 21 29 27
a) chlapci 9 15 15 12 16 12 14 6 4 10 8 10
b) dívky 20 17 13 14 12 15 15 17 19 11 21 17

Prospěch – 1. pololetí

Ø prospěch 1,23 1,5 1,76 1,62 1,67 1,6 1,8 2,15 1,74 1,68 2,08 2,06
Vyznamenání 25 15 10 12 12 10 10 3 7 6 5 6
Prospěli 5 17 15 12 15 16 19 16 15 15 21 18
Neprospěli 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3 2
Neklasifikováni 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1

Prospěch – 2. pololetí

Ø prospěch 1,3 1,54 1,8 1,6 1,69 1,57 1,73 2,07 1,74 1,7 1,93 1,93
Vyznamenání 22 15 9 11 12 10 11 3 9 5 9 9
Prospěli 8 17 18 15 15 17 17 20 14 16 20 17
Neprospěli 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Neklasifikováni 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0

Absence (Ø na žáka)

1. pololetí 22 40 58 45 65 46 75 72 34 51 43 49
2. pololetí 39 43 91 60 77 61 101 57 76 86 64 40

KALENDÁRIUM
Září  
1. Zahájení školního roku
4.–5. Adaptační kurz 1. C
5.–6. Adaptační kurz 1. A
5. Vernisáž výstavy Projekt růže v KIC Ivančice
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7.–15. Zájezd do Velké Británie
11. Ústní zkoušky SČ a PČ MZ
13. Speciální Den otevřených dveří – Den vědy na MU
16. Přednáška o pomaturitním studiu – Sokrates
19. Středoškolský atletický pohár Corny – okresní kolo (Ivančice)
24. Středoškolský atletický pohár Corny – krajské kolo (Břeclav)
25. Exkurze 1. C do Městské knihovny Ivančice
26. Den jazyků – setkání s mladými lidmi z Turecka, Lotyšska, Gruzie, 

Arménie a Ukrajiny
27. Hudební soutěž Lyra 2013 (Vémyslice)

Říjen  
1. Exkurze 1. A do Městské knihovny Ivančice
2. Okrskové kolo v minifotbalu ZŠ (Ivančice)
2.–3. Studentské parlamentní volby
2.–4. Exkurze do Prahy (7. A, 3. C)
8. Literární soutěž ke „Dni Boccaccia“ – vyhlášení výsledků
8. Literární soutěž „Evropský den linky 112“ – vyhlášení výsledků
8. Spolupráce s jazykovou školou ALRETE – angličtina – Testování 

nanečisto
9. Exkurze 1. C do Anthroposu (Brno)
10. Degustace hmyzu
14. PIŠQWORKY – školní kolo
15. Exkurze 6. A – Velká Morava (Brno)
16. Beseda s právníkem JUDr. P. Živělou
16. Přírodovědný klokan
17. ALRETE – vyhlášení výsledků – Testování nanečisto
18. Exkurze 5. A do Anthroposu (Brno)
24. Okrskové kolo florbalu ZŠ – dívky (Ivančice)
24. SUDOKU – školní kolo
25. Exkurze na MU  Brno, katedra chemie – školní pokusy
31. Přednáška o rakovině
31. Beseda s ichtyologem

Listopad
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5. Divadelní představení My Fair Lady (ze Zelňáku) – MěD Brno
5. PIŠQWORKY – oblastní kolo 
7. Veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus
8. Logická olympiáda – krajské kolo
8. Exkurze 2. C – Velká Morava (Brno)
11. Okrskové kolo florbalu – starší hoši ZŠ (Ivančice)
11.–15. Den poezie – literární dílny
15. Den studentstva
15. ÚDIF – úžasné divadlo fyziky
15. Den poezie – Vášeň a popel
15. Finanční hra
18. Lingvistická olympiáda – školní kolo
19. Dějepisná olympiáda – školní kolo
19. Okresní finále – volejbal SŠ - dívky (Zastávka)
22. Vernisáž výstavy Den poezie v Městské knihovně Ivančice
22.–13. 12. Výstava Den poezie v Městské knihovně Ivančice
23. Den otevřených dveří
25. Příběhy bezpráví
25. Filmové představení  (kino Réna)
26. Olympiáda v českém jazyce – školní kolo

Prosinec
2. Podání přihlášek k MZ
3. Konverzační soutěž v německém jazyce – školní kolo
5. Zeměpisná olympiáda – školní kolo
6. Házená ZŠ – okresní kolo (Ivančice)
9. Astronomická olympiáda – školní kolo
12. Prezentace Masarykovy univerzity
12. Konverzační soutěž v anglickém jazyce – školní kolo
13. Exkurze 4. A a 6. A do Sloupsko-šošůvských jeskyní
17. Vánoční pohár v házené (Ivančice)
18. Mezitřídní vánoční turnaj ve volejbale
18. Soutěž recitátorů – školní kolo
19. Fyzikální představení Podivuhodný křemík, Mrazivý dusík
19. Mezitřídní vánoční turnaj ve florbalu a ve vybíjené
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20. Mezitřídní vánoční turnaj v košíkové
21.–5. 1. Vánoční prázdniny

Leden
6. Odevzdání závěrečných prací
10. Olympiáda v ruském jazyce – školní kolo
13. Zeměpisná olympiáda – kat. D – školní kolo
16. Biologická olympiáda – kat. D, C – školní kolo
19.–25. Lyžařský kurz – Čenkovice (5. A, 1. C)
23. Divadelní představení Zkrocení zlé ženy (MěD Brno)
23. Divadelní představení Charleyova teta (vystoupení žáků 
 Gymnázia Mor. Krumlov)
28. Angličtinář roku – soutěž formou on-line testu
28. Matematická olympiáda – kat. C – školní kolo
28. Dějepisná olympiáda – okresní kolo
29. Konverzační soutěž v NJ – kat. III.A – okresní kolo
29. Prezentace a obhajoba závěrečných prací
30. Beseda na téma Energie – budoucnost lidstva
30. Beseda na téma Zubní hygiena
30. Osvětová přednáška Čas proměn
30. Osvětová přednáška Holky z Venuše, Kluci z Marsu
30. Ukončení 1. pololetí – vydání vysvědčení
31. Pololetní prázdniny

Únor
2.–8. LVK Bílá (Beskydy) – 2. A
4. Chemická olympiáda – kat. D – školní kolo
4. Finanční gramotnost – okresní kolo
5. Olympiáda v ruském jazyce – krajské kolo (Brno)
6. Olympiáda v českém jazyce - kat. I, II – krajské kolo (ZŠ Modřice)
6. Biologická olympiáda - kat. B – školní kolo
12. Pythagoriáda – školní kolo (1. A)
13. Pythagoriáda – školní kolo (2. A)
14. Konverzační soutěž v AJ – kat. I A, II B, III A (SVČ Ivančice)
17.–21. Jarní prázdniny
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25. Zeměpisná olympiáda – kat. A, B, C, D – okresní kolo
 (ZŠ Modřice)
28. Filmové představení Hořící keř (kino Réna)
28. Česká lingvistická olympiáda – regionální kolo (Olomouc)

Březen
4. Intervenční program – mapování vztahů ve třídě
4. Testování Scio – OSP NSZ
4. Přednáška k Jaderné maturitě
4. Okresní finále ve  florbalu SŠ – chlapci (Tišnov)
6. Konverzační soutěž v NJ – kat. II. B – krajské kolo
 (ZŠ Antonínská Brno)
6. Přehlídka dětských recitátorů – okresní kolo (Ivančice)
11. Okresní finále ve florbalu SŠ – dívky (Zastávka)
18. Chemická olympiáda – kat. C – školní kolo
20. Angličtina – FCE, PET – zkoušky nanečisto
20. Chemická olympiáda – kat. D – okresní kolo (Brno)
21. Matematický klokan
22. Ukončení korespondenčního kola AO, odeslání odevzdaných prací
24. Kariérní poradenství
26. Biologická olympiáda – kat. C – okresní kolo (Zbýšov)
27. Představení Buňka! Buňka! Buňka! – Hvězdárna a planetárium 

Brno
27. Fyzikální  olympiáda – kat. E, F – okresní kolo (GJB Ivančice)
28. Konverzační soutěž v AJ – krajské kolo (SVČ Lužánky Brno)

Duben
4. Klima třídy - vyhodnocení
4. Biologická olympiáda – kat. A – krajské kolo (Brno)
7. Divadelní představení Benátský kupec (MěD Brno)
8. Matematické olympiáda – kat. D – krajské kolo (Brno)
8. Biologická olympiáda – kat. D – okresní kolo (Zbýšov)
9. Matematické olympiáda – kat. Z6 – Z8 – okresní kolo (Šlapanice)
9. Soutěž mladých historiků (Brno)
10. Tajemství čokolády – přednáška s ochutnávkou
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10. Olympiáda v českém jazyce – krajské kolo (Brno)
11. Biologická olympiáda – kat. B – krajské kolo (Brno)
16. Fyzikální olympiáda – kat. E – krajské kolo (Brno)
16. Anglické divadelní představení – The Blackboard Jungle (Brno)
17.–21. Velikonoční prázdniny
23. Listování s Lukášem Hejlíkem – T. Sedláček: Ekonomie dobra a zla
26. Zájezd do Osvětimi
25. Angličtinář roku
25. Vydání vysvědčení za 2. pololetí šk. roku  2013-2014 (8. A, 4. C)
25. Fyzikální olympiáda – kat. C, D – krajské kolo (Brno)
25. Okresní kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (Ivančice)
28. Majáles
29. Chemická olympiáda – kat. C – krajské kolo (Brno)
30. Novinářský kalamář – házená hoši, dívky (Ivančice)

Květen
2.–6. Písemné zkoušky SČ MZ
6. Okrskové kolo Poháru rozhlasu v atletice – kat. III. (Ivančice)
7.    Okrskové kolo Poháru rozhlasu v atletice – kat. IV. (Ivančice)
7. Pythagoriáda – okresní kolo (Gymnázium Zastávka)
13. Evropské srdce (soutěž NIDM MŠMT)
15. Botanická exkurze 5. A, 1. C – PřF MUNI
15. Vyhodnocení literární soutěže Magická čísla 3 a 7
19.–22. Ústní zkoušky SČ a PČ MZ
22. Archimediáda – okresní kolo (GJB Ivančice)
23. Astronomické olympiáda – celostátní finále

Červen
5. Generálka divadelního představení Labyrint světa a ráj srdce 
 (6. A, 2. C)
6. Divadelní představení Labyrint světa a ráj srdce – pro GJB v kině 

(6. A, 2. C)
6. Krajské kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (Břeclav)
7.–15. Zájezd do Velké Británie
11. Republikové finále přeboru škol v orientačním běhu (Turnov)
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11.–13. Jaderná maturita
13. Skrytá paměť Moravy – vyhlášení výsledků literární soutěže
 (Mikulčice)
14.–20. Cyklisticko-vodácký kurz (Vlastějovice) (7. A, 3. C)
18. Co víš o energetice? – celostátní kolo
18.–20. Exkurze do Prahy (6. A, 2. C)
19.–25. Olympiáda v českém jazyce – celostátní kolo
23. Fotografování tříd
24.– 25. Třídní akce
27. Ukončení školního roku
27. Přijetí oceněných studentů na MěÚ Ivančice

LOUČENÍ, LOUČENÍ
Je to už dávno, co nás bylo třicet. Vzpomínky jsou již velmi matné a my – 

„starý páky“ – už postupně ztrácíme paměť a Alzheimer pomalu klepe na 
dveře. Každopádně, pár vzpomínek je tak silných, že je prostě nelze vytěsnit.

PRIMA
Psal se rok 2006 a my, jakožto povinni školní docházkou, jsme se dosta-

vili poprvé na gymnázium. 
Jako primánci jsme byli malí, otravní, vzteklí a drzí. Co si budeme po-

vídat, prostě smradi. Pár učitelů si s námi rady vědělo, jiní to s námi vzdali 
již na začátku. I tak všichni stále doufali, že se to s námi zlepší (nezlepšilo).

Školní rok byl zakončen třídenním pobytem na Templáku, asi jako kom-
penzace za velkou oběť, a to výdrž na tomto našem ústavu. Až na smradlavé 
záchodky (smůla pro ty, kdo měli chajdu dva metry od nich), se nám Templák 
velice líbil, a tak jsme se shodli na tom, že budeme jezdit pravidelně, alespoň 
4x do roka. Tento návrh však nebyl podpořen a školní radou zamítnut, a pro-
to jsme se museli spokojit pouze s jedním výletem za celý školní rok!

SEKUNDA
V sekundě se stala věc, která nadobro změnila naše životy a vryla se nám 

do paměti na hodně dlouho. 



54 2013–2014

Pár našich spolužáků se totiž rozhodlo, že vytopí záchody v  1. patře. 
Tento plán si však nechali pro sebe. Mělo to být překvapení! A také to bylo 
překvapení. Překvapeni, tak trochu nemile, byli hlavně profesoři, kteří nepo-
chopili tu pointu, že záchod se dá vytopit pouze jedním toaletním papírem 
a zkušenými zásahy v  systému splachování. Takže si asi dokážete představit, 
jací jsme byli… tak malí a už tak geniální!

V lednu nás měli všichni plné zuby, a tak nás raději poslali na hory. Uby-
továni jsme byli na luxusní chatě Apalucha. Výhled přímo na zasněžený svah, 
umývárky nejvyšší kvality, pokoje jak pro princezny. Proto nám je vlastně 
doteď záhadou, proč tuto ubikaci další rok na udání pana profesora Pruckla 
zavřela hygiena.

Ale i zábava musí jednou skončit. Po týdnu z nás byli hotoví profesio-
nálové a my jsme se spokojeně vraceli domů, abychom čelili zbytku školního 
roku. Nikdy však nezapomeneme na jedinečné pohádky na dobrou noc od 
pana profesora Missbacha alias strejdy Zdendy. 

TERCIE
Tercie zaváněla lepšími časy. Naše kapacita byla doplněna o další „inte-

ligence“.
Avšak ani jedna inteligence s námi nevydržela dlouho a následující rok 

nás opustila společně s Xenďou Kouřilovou, která odešla za lepším… do vel-
koměsta. 

KVARTA
Kvarta utekla jako voda a z nás se stali disciplínou znalí žáci. Vděčit za to 

můžeme především naší bývalé češtinářce a výtvarkářce, která měla poněkud 
okázalé metody, jak docílit správné výchovy. Hodiny češtiny bývaly jakousi 
psychickou zátěží a zvonek pro nás býval vysvobozením. Tato tvrdá průprava 
však přinesla i ovoce. Některým z nás se větná skladba vryla do paměti na tak 
dlouho, že už se jí navždy budeme bát zapomenout.

V  tomto školním roce se také pěti spolužákům z  naší elitní třídy pod 
vedením pana profesora Musila podařilo dostat se do celostátního kola vědo-
mostní soutěže Rubikon. Nejenže se díky tomu dostali trochu do civilizace, 
ale získali si i nějaké ty konexe mezi těmi nejvyššími – dostat pozvání na oběd 
od Julínka, to se nestává každý den. 
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Naštěstí to byla zase na dlouhou dobu jediná aktivita, kterou jsme proje-
vili, protože jak jednou prohlásil pan profesor Ziegler: „Děcka, já mám někdy 
pocit, jak kdybych tady mluvil do zdi.“

KVINTA
V kvintě s námi cloumala puberta a tak není divu, že jsme se jen těžko 

smiřovali s  tím, že nás naše nová paralelní třída nejenže vyšoupla z  našeho 
dosavadního azylu o pár pater výš, ale ještě ke všemu dostali za třídního idola 
všech žen na tomto gymnáziu – pana profesora Zieglera. A tak nás v  rámci 
stmelování kolektivů raději znovu odeslali na lyžák…

SEXTA
Sexta byla jeden velký vtip, který nikdy neomrzí, neboť do našeho ko-

morního kolektivu nečekaně přibyla další dívka.
Stanislava Losartová byla dívka zvláštních mravů. Nebyla to jen tak oby-

čejná dívka… byla kouzelná!
Celý den nedělala nic jiného, než se malovala. V hodině češtiny, v hodi-

ně matiky, v hodině dějepisu, v hodině ZSV, v hodině angličtiny, v hodině 
fyziky, v  hodině biologie, v  hodině chemie, v  hodině tělocviku a v  hodině 
němčiny.  Po čase (asi během dvou dní), tato její denní zvyklost začala poně-
kud dráždit učitele. Především paní profesorku Pavišovou, která se nemohla, 
stejně jako my, vynadívat na Stáňu, která vytahovala jeden štěteček za druhým 
a bujaře se malovala stále dokola. Paní profesorka se nedívala dlouho, rychle 
odhadla situaci a včas zakročila. 

V tomto roce nás také čekalo taneční, při kterých jsme si rádi navzájem 
dupali na nohy, ve šlapání zelí jsme byli prostě jedničky. Ovšem taneční geny, 
jak jsme zjistili, jsme získali po naší nepřekonatelné třídní, která kdysi zvítě-
zila v disco tancích.

Na jaře jsme si také udělali velice poučný třídenní výlet do Prahy. Ti, kdo 
to předtím nevěděli, zjistili, že Praha je plná velmi pozoruhodných existencí. 
Přesvědčili jsme se o tom jednou při cestě tramvají, kde jsme se zrovna mačkali 
jako sardinky. Jeden z  poněkud výbušnějších pasažérů si na nás začal hlasitě 
stěžovat a nebýt pana profesora Zieglera a jeho znalosti psychologického oboru, 
byli bychom už dávno hluší, což by byla zřejmě ta šetrnější varianta poškození.
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SEPTIMA
V septimě jsme měli možnost zúčastnit se vodokoláckého kurzu na Sáza-

vě. Bylo to super, ale také by se našlo pár detailů, kdy to super nebylo. Dalo 
by se říci, že jednou z těchto malých detailů byl náš pan domácí, který si jed-
noho dne usmyslel, že někdo z nás v noci vstal, aby shodil 200kg balík sena 
do vody. Což bylo úsměvné, kdybychom nebyli tak hladoví, jak jsme za celý 
tento pobyt většinou byli, vyčerpaní, a kdyby na nás neřval u snídaně. V jeho 
očích jsme prostě byli padouši, kteří mu chtějí ublížit tak, že mu shodí 200kg 
balík sena do vody.

Ale jinak jsme se skvěle bavili, zvláště při zdolávání řek, a s kým jiným 
než s panem profesorem Missbachem, který nás chvíli povzbuzoval, pak ho 
to asi přestalo bavit, a tak se většinu času smál, že nám to nejde. Nemůže-
me také opomenout našeho instruktora splouvání řek – lidového muže Víťu, 
zvláště při rozdávání pokynů: „Verčo, naskoč“, „Zdeno, jedem“, „Stůj, teda 
nepádluj.“

Jojo, vodák byl fajn. 

OKTÁVA
Začala oktáva a my, zcela naplněni kapacitou (23 lidí), jsme zjistili, že 

letos maturujeme. Ups. A tím spíše jsme započali naše nicnedělání, v  čemž 
jsme byli, jsme a budem opravdu mistři.

Každopádně těm, kteří věřili, že do školy budou chodit jen na návštěvu, 
naděje opadla. Museli jsme se totiž vyrovnat s takovou novou, škaredou a ne-
příjemnou věcí – s elektronickou třídní knihou, kdy absence nesměla být více 
než 30 %.

Zdálo se to nemožné, obzvlášť v naší třídě. Ale jak vidíte, nakonec jsme 
se k té matuře nějak dohrabali.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom poděkovat našim učitelům, kteří s  námi měli opravdu 

svatou trpělivost a nezabili nás, i když k tomu neměli někdy daleko.
Největší dík patří naší třídní, matematičce a chemičce, paní profesorce 

Minsterové, která díky nám nakonec přece jenom neskončila na psychiatrii, 
jak si často myslela.

Jana Šustová, oktáva
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 Jak už to v životě bývá, všechno hezké jednou končí a nám nezbývá 
než se posunout dál a čekat, co dalšího si pro nás osud přichystal.  Nejdříve je 
ale nutné zavzpomínat na prožité chvíle - ať už dobré či špatné.

 Vše začalo naším příchodem do třídy 1. C, napětí by se dalo krájet 
a nervozita stoupala, neboť jsme se chystali vrhnout do něčeho nového a ne-
známého, a to je vždy těžké. Po prvních seznámeních následoval adaptační 
kurz, kde se atmosféra trochu uklidnila a my se začali navzájem poznávat 
a „bořit ledy“, dle slov našich vyučujících někdy až moc. V průběhu roku ne-
bylo moc času na utužení kolektivu, to přišlo až s lyžařským výcvikem v Čen-
kovicích, který jsme si všichni náramně užili, ať už důvodem byla neustálá, 
avšak marná snaha vyučujících nás uhlídat, nebo půlnoční hra ‚‚Twistra‘‘ na 
chodbě, či stěhování postele spolužačky pozdě v noci, tak vše bylo báječné. 

Ve druhém ročníku se toho moc nedělo. Teprve v tanečních jsme si uvě-
domili, že ve třídě máme krásné dívky se skrytým talentem k tanci, což někte-
ré dívky daly chlapcům pocítit. Nicméně taneční kurzy bych zhodnotil jako 
velice povedené. 

Blížil se konec roku a nás čekala premiéra námi nacvičeného představení 
Trojlístek pověstí. Představení sklidilo velký úspěch, soudě podle plné kapa-
city kina a počtu repríz. 

Čas plynul dál a vodácký kurz se blížil. Všichni ho s napětím očekávali, 
ale to netušili, že se tento „vodák“ změní v boj o přežití. Tento výcvik by se dal 
taky shrnout slovy: „Proč chodit spát, když za chvíli máme stávat.“  K tomuto 
snad jenom dodat, že východ slunce byl famózní. 

 Čtyři roky utekly jako voda a já tu stojím teď a vyčkávám, co bude 
dál, snad přijdou dobré věci, ale už teď vím, že už to nikdy nebude jako dřív 
a mě nezbývá nic jiného než vzpomínat. 

David Prokop, 4.C
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