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Milí studenti, profesoři i náhodní čtenáři, 

dovolte, abychom vám představily další výtisk školního časopisu pod názvem Červotoč. Jistě jste 

stejně jako my, redaktorky, zaznamenali v poslední době nárůst počtu testů, závěrečných prověrek, 

všeobecného zkoušení a musíte tedy omluvit drobné zpoždění způsobené nedostatkem času. 

Tedy povinnou omluvu máme za sebou a můžeme plynule přejít k jádru článku. Úvodní řeč by měla 

obsahovat stručné informace o obsahu, popřípadě změnách a novinkách v redakci. 

Co se týče změn a novinek: za dosavadní dobu působení se nic změnit nestihlo, a proto s radostí 

oznamujeme, že jsme stále v plném složení, bez razantních obměn či jiných nedostatků. 

Jistě si každý z vás uvědomil rychle se blížící svátek plný výprasků, zdobených vajec, sladkostí, 

pomlázek, říkanek, voňavek nebo prostě jenom pro školáky zajímavých volných dnů a stejně tak 

Velikonoce nenechávají chladnými ani nás, redaktorky časopisu. Skoro každého z vás jistě také 

v průběhu posledních týdnů zaujaly průměrné známky z předmětů, které žáci získali za uběhlé 

pololetí, stejně jako nás, což nás inspirovalo k napsání krátkého článku o předmětu s nejhorším 

prospěchem, tedy matematice. Můžete se také dočkat recenze na oblíbený film Mamma Mia či 

tradičního rozhovoru s panem zástupcem a zcela netradičně se známou osobností z okolí. 

Za celou redakci přejeme příjemné čtení. 

Lucie Šimková a Vendula Schvanová 
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PPrrooffeessoořřii  aanneebb  PPrroozzrraaddiillii  oo  ssoobběě! 

V této rubrice se budeme zabývat otázkami, zajímavostmi a informacemi o profesorech na naší škole, 

které zde budou uvedeny formou rozhovorů, které si budete moci kdykoli přečíst. V tomto čísle jsme 

pro Vás připravily rozhovor s novými učiteli a jako bonus dvojici rozhovorů na téma vánoční. 

Směle se tedy pusťte do čtení a odhalte věci, které jste možná ani netušili. 

Mgr. K. Kučera 

1) Jak dlouho Vám trvá vytvoření rozvrhu pro jednu třídu či jednoho učitele? 

Je to práce na etapy a dílčí kroky řeším za pochodu během celého druhého pololetí. Nejprve se musí 

zpracovat volitelné předměty ve třetím a čtvrtém ročníku a rozhodnout, které lze s ohledem na 

ekonomická a rozvrhová omezení otevřít. Potom podle učebních plánů tříd a předpokládané 

disponibility učitelů naplňuji jejich úvazky na další školní rok. Samotné konkrétní nasazení předmětů 

do rozvrhu hodin se provádí během letních prázdnin a trvá řádově už jen pár týdnů. Nepostupuje se 

však po jednotlivých třídách nebo učitelích, ale po předmětech. Nejdříve se nasadí všechny semináře a 

tělesná výchova a teprve potom ostatní předměty, takže jsou rozvrhy všech tříd permanentně více či 

méně rozpracovány. Když se vše zkompletuje, trvá pak ještě nějakou dobu optimalizace a kontrola 

z pohledu tříd, učitelů i učeben. 

2) Popište nám prosím způsob, jakým vybíráte vyučujícího pro danou třídu. 

Třídám v prvním ročníku přiděluji zpravidla učitele, kterým právě odmaturoval čtvrtý ročník. 

U ostatních se snažím při postupu do vyššího ročníku učitele daného předmětu neměnit. Ale není to 

vždy možné, protože např. nelze předem říct, jaké semináře si žáci vyberou. Potom podle celkového 

počtu hodin, které připadnou na jednotlivé předměty ve škole, k sobě přiřazuji konkrétní učitele 

a třídy. Obecně se snažím počet změn minimalizovat, ale když je to nevyhnutelné, musím najít nějaké 

kompromisní řešení a naplnit současně učební plány tříd i úvazky učitelů. Když takto nosím v hlavě 

školu jako celek, je pro mě přirozené a logické, že když například ze školy odejde učitel, který měl 

v jedné třídě chemii, může to v novém školním roce díky provázanosti a kombinovatelnosti aprobací 

učitelů v pedagogickém sboru přinést změnu učitele matematiky ve druhé třídě a učitele dějepisu ve 

třetí. 

3) Jaké máte pravomoci? V čem všem zastupujete paní ředitelku? 

Když paní ředitelku např. po dobu její nepřítomnosti zastupuji, mám stejné pravomoci jako ona. Jinak 

mám na starost vše, co se týká vzdělávání, tj. učební plány, úvazky učitelů, rozvrh hodin, suplování, 

přijímací zkoušky, maturity, opravné zkoušky, různé výkazy, statistiky apod. 

4) Myslíte si, že už jste ve své funkci stihl něco dokázat nebo změnit? Co zásadního byste udělal, 

kdybyste se stal ředitelem našeho gymnázia? 

Vzhledem k charakteru práce zástupce ředitelky není během jeho prvního roku ve funkci reálné 

očekávat dramatické změny, které by se ve fungování školy nějak zásadně projevily navenek. Na 

začátku mi nejvíce pomohl kolega Blažek, který mě do práce zasvětil a kterému tímto ještě jednou 

děkuji. Už více než rok se prakticky neustále učím nové věci, ale pořád mám pocit, že toho nevím 
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dost. Vzhledem k tomu, že permanentně koordinuji práci asi padesáti učitelů a pěti set žáků, je každý 

můj pracovní den v něčem jiný. 

Za pozitivum považuji to, že se nám podařilo například optimalizovat logiku a design webových 

stránek školy, které se ale budou i nadále vyvíjet a zlepšovat. Zprovoznili jsme CMS Moodle a zavedli 

rozřazovací testy z angličtiny pro přijaté uchazeče. Pro mou každodenní práci je ale asi nejužitečnější 

zvládnutí všech základních modulů programu Bakaláři. Jde o benefit, který nikdo nevidí přímo, ale 

díky tomu určité úkoly, na které jsem před rokem potřeboval dva dny, zvládnu dnes jednodušeji a 

lépe za dvě hodiny. 

5) Jste spravedlivý? Měříte žákům a učitelům stejným metrem? 

Jsem spravedlivý, protože každému měřím jiným metrem. Sice platí, že za srovnatelnou práci přísluší 

srovnatelná odměna, ale pochvalu zaslouží jen ten, kdo se prokazatelně snaží pracovat na maximum a 

chce se neustále zlepšovat. To platí stejně pro žáky i učitele. Pokud třeba schopný a nadaný žák 

podává díky vlastní pohodlnosti výkony pod hranicemi svých možností a někdo třeba méně nadaný 

při vynaložení velkého úsilí podá v přímém srovnání objektivně stejný výkon, pochválím jen toho 

druhého. Vždy usiluji o vytvoření rovných podmínek a stejných možností pro všechny a potom 

hodnotím kromě výsledků a konkrétních výstupů práce především osobní nasazení a chuť pracovat, 

protože to je z dlouhodobého hlediska mnohdy důležitější. 

6) Mohl byste se s námi podělit o své plány do budoucna? Co nás, žáky, čeká a nemine? 

Především musíme s kolegy dokončit přípravu školního vzdělávacího programu, podle kterého 

začneme učit od příštího školního roku. Další novinkou budou veřejné prezentace volitelných 

předmětů a jejich větší propagace, protože chceme žákům vytvořit lepší podmínky a poskytnout jim 

veškeré nezbytné informace pro to, aby se mohli závazně rozhodnout, co budou studovat v příštích 

letech. Je důležité pochopit, že proces výběru budoucí specializace nezačíná podáním přihlášky na 

určitou vysokou školu, ale že dílčí kroky a rozhodnutí je nutno učinit mnohem dříve. Proto by se 

každý měl aktivně zajímat o své studium a uvědomit si, že pro život je nutné naučit se přijímat 

zodpovědnost za všechna svá rozhodnutí, i když se nám později nezdají být zrovna nejšťastnější. 

V loňském i letošním roce jsem například obdržel celou řadu mnohdy nesmyslných a 

neopodstatněných žádostí o změny seminářů, což výhledově určitě nebudu podporovat. Kde je to 

možné, chceme zavést srovnávací testy v rámci jednoho předmětu napříč ročníkem, zapojit se do 

projektů a spolupráce s jinými partnery, rozšířit a zkvalitnit formy eLearningu apod. Například 

registruji, že mi žáci i učitelé často kladou tytéž otázky. Zatím odpovídám každému jednotlivě, ale 

myslím, že by bylo užitečnější ve spolupráci s kolegy a studentským parlamentem sepsat příručku, 

která by byla všem přístupná a na tyto otázky odpovídala. Fungovala by jako praktické vodítko pro 

studium na Slezském gymnáziu. Takže pokud Vás cokoliv ohledně naší školy zajímá a myslíte, že by 

to mohlo zajímat i ostatní, uvítám Vaše dotazy a dle svých časových možností se pokusím na ně 

reagovat. 

 

7) Mezi studenty se povídá, že hrajete v kapele. Mohl byste nám ji představit? 
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Vloni jsem hrál ještě ve dvou kapelách - la Papoo a Pearl Jam Revival. A protože v té první už to 

z mého pohledu nemělo budoucnost a ta druhá se samovolně tichou dohodou rozpadla, začali jsme 

s kytaristou z PJR pracovat na novém projektu. Stylově se tam promítají všechny žánry, které nás baví 

– rock, fusion, pop, instrumentální hudba. Texty píše náš zpěvák a mně osobně se líbí, že nejsou 

prvoplánové a přímočaře sdělné, spíše vycházejí z pocitů a dávají prostor k vlastní interpretaci. 

Hudebně naopak stavíme většinou na jednoduché melodii a groovu, ale potom věnujeme hodně času 

práci na detailech a snažíme se, aby to bylo celkově dotažené, zvukově pestré a zajímavé 

i z muzikantského hlediska. Zatím jde o spíše studiovou záležitost, skládáme, aranžujeme, nahráváme 

a zkoušíme s novou kapelou, ale na živé hraní potřebujeme mít větší repertoár. 

8) Z čeho jste maturoval a proč? Jakým jste byl studentem? 

Povinně z matematiky a češtiny, ve volitelných předmětech jsem se rozhodl pro oba cizí jazyky 

(angličtinu a ruštinu), protože mě vždy bavily a neměl jsem s nimi žádný problém. Na gymnáziu jsem 

si relativně brzy ujasnil, kterým oborům se nebudu nikdy věnovat, a ani jsem se nesnažil plýtvat 

energií na to, abych v těchto předmětech exceloval. Teprve na univerzitě jsem si konečně mohl 

vychutnat pocit, že dělám to, co opravdu chci, a měl jsem bez problémů prakticky samé jedničky. 

9) Chutnají Vám školní obědy? 

Ano. Ale protože už dlouho nejím maso a česká kuchyně mi celkově zrovna moc nevyhovuje, tak tam 

nechodím zase příliš často. Jinak jsem ale vděčný strávník a co si pamatuji, vždycky mi ve školních 

jídelnách chutnalo. Dokonce si vzpomínám, jak jsem asi ve dvanácti u oběda prohlásil, že ta domácí 

rajská je nějaká divná a že s tou v jídelně se nedá srovnávat, a máma to musela chvíli rozdýchávat. 

10) Našel jste si mezi svými kolegy nějaké přátele? 

Ano, někteří kolegové jsou velmi přátelští a v jejich přítomnosti se cítím dobře ve škole i mimo ni. 

V mé pozici je ovšem důležité naučit se vycházet dobře se všemi. Všichni bychom měli usilovat 

o budování korektních vztahů a měli bychom se k sobě chovat v profesních i osobních záležitostech 

ohleduplně a přátelsky bez ohledu na to, zda sdílíme stejné názory. Tento přístup uplatňuji ve vztahu 

k ostatním kolegům a od nich přirozeně očekávám totéž. 

11) Jaký máte názor na státní maturitu? Je podle Vás lepší než ta stávající? 

Nová maturita je jen jedna z dílčích změn v celé kurikulární reformě a osobně jsem přesvědčen, že je 

to krok správným směrem. Když se mění svět kolem nás, musí se adekvátně měnit i školy, které nás 

na život v tomto novém světě připravují, včetně maturitních zkoušek. Nejlepší přehled mám 

samozřejmě v cizích jazycích a vítám fakt, že nová maturita kopíruje dlouhodobě osvědčený model 

zkoušek, jako je např. FCE, a opírá se o propracovanou metodologii výuky v Evropě a Společný 

evropský referenční rámec pro jazyky. Díky tomu bude výsledek u maturity mnohem komplexněji 

a objektivněji vypovídat o tom, jak žáci daný cizí jazyk zvládají. U ostatních oborů je to myslím 

podobné. Očekávám, že to bude klást větší nároky na žáky i učitele, ale je to podle mě v pořádku. 

Je přirozené dávat si neustále nové a vyšší cíle. 

 K. Havlická, 4. A 
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A teď nejen o profesorech! Jsem si zcela jistá, že stejně jako profesoři mnohé z vás zaujme i slavná 

osobnost z vašeho blízkého okolí. A právě proto zde uvádíme další rozhovor. 

ZNÁTE JI? 

- rozhovor s Janou Schlossarkovou – básnířkou a spisovatelkou z Hlučína - 

Spisovatelství se stalo jejím koníčkem a je známa především svými knihami psanými v nářečí. 

1. Zajímala jste se o literární činnost již od dětství? Jaké bylo Vaše povolání? 

Nezajímala. Byla jsem dětská sestra. Vždycky jsem měla ráda děti, ráda jsem si s nimi hrála, ráda 

hlídala. 

2. Měli Vaši rodiče také spisovatelský talent, vedli Vás ke spisovatelství? 

Nevedli. Velký talent prý měl tatínek, bohužel vím to jen z vyprávění příbuzných a lidí, kteří jej 

znali. Zmizel na východní frontě v r. 1944 a něco málo jsem nalezla v jeho pozůstalosti - vtipné 

humorné verše k různým příležitostem v němčině, dokonce vlastnoručně ilustrované. Nadání měla i 

jeho sestra Marie, která svými přáními na míru a Svatebními novinami těšila široké okolí do vysokého 

věku, dokonce své výtvory dovedla slušně přeložit do němčiny. S tou jsem vyrůstala ve společné 

domácnosti a ve svých zhruba 14 letech jsem jí začala „fušovat do řemesla“. 

3. V čem jste viděla svou hlavní inspiraci při psaní? 

V rodině a příbuzenstvu byla řada výborných vypravěčů, takže drtivá většina příběhů je 

postavena na pravdivém základu. V neposlední řadě přinesla ovoce i různá pozvání typu: Přičče na 

kafe, cošik vam povime, to se richtyk stalo, to mušiče napisač. Díky tomu jsem dala dohromady i hezkou 

řádku hlučínských přísloví a úsloví, ustálených rčení atd. Studnicí moudrostí a různých příběhů jsou 

pamětníci (teď už i jejich potomci), kteří se scházejí v klubech seniorů na Hlučínsku. 

4. Proč jste si vybrala zrovna nářečí? 

Hlučínsko se svým osudem a také jeho nářečí je velmi specifické. Lidé mi stále připadali na 

veřejnosti zakřiknutí a navíc se mi zdálo, že nářečí mizí i s roztomilými humornými příběhy, které se 

vyprávěly po několik generací a já jsem je od dětství slýchávala při nedělních návštěvách u omy a opy, 

u příležitosti oslav různých narozenin a setkání, kde se nehodovalo jako dnes, ale ponejvíc dřistalo. 

Hlučínské nářečí už neznají ani studenti z vesnic, stěžovala si paní profesorka Kulová v televizní 

relaci z hlučínského gymnázia v lednu 1998, název nevím, zachytila jsem ji náhodou až v polovině. To 

byl poslední impulz k napsání první knížky. 

5. Uvažovala jste někdy o tom, že se spisovatelstvím budete živit? 

Psát jsem začala až v důchodu, tím pádem tento aspekt nepřichází v úvahu. Ale jsem ráda, že se 

tím živit nemusím. Začala jsem psát pro své potěšení a nepočítala jsem, že udělám radost tak velkému 

okruhu lidí. Do roku 1989 by tyto knihy nemohly vyjít (Hlučínsko…, otec německý voják, nebyla jsem 

politicky angažovaná, neměla jsem příslušné vzdělání atd.) 
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6. Když začínáte nový příběh, máte již předem promyšlenou formu a obsah nebo se vše vyvíjí až 

v průběhu psaní? 

Po vyslechnutí příběhu je mi téměř hned jasné, jaké podoby se dočká. Více mi vyhovují veršované 

příběhy a krátké aforismy či epigramy. 

7. Při psaní uvažujete nad každou větou nebo volně píšete své myšlenky a nápady? 

Začínám psát příběh tak, jak jsem jej vyslechla, jak říkám: osolím a opepřím, a pak „učesávám“. 

Přiznávám se, že často text měním, ale pak se stejně vrátím k původní verzi. Z pochopitelných 

důvodů je třeba změnit jména aktérů a místo děje, někdy skloubím dohromady více epizod a „přišiji“ 

vše jednomu aktérovi, aby to k něčemu vypadalo. 

8. Jak dlouho Vám přibližně trvá napsat jednu knížku? 

Těžko odhadnout, první knihu jsem dávala dohromady tři měsíce, psala jsem ještě na psacím 

stroji. Kdepak psaní všemi deseti. Tak to byla vždy hromada zmuchlaných papírů.  Konečně tiskárna - 

sazeč si s nářečím nevěděl rady, i přes opakované korektury kniha obsahuje nejvíce chyb. 

9. Kolik jste doposud vydala knih a kterou z nich pokládáte za nejúspěšnější (nejznámější)? 

Za deset let jsem vydala 8 knih v nářečí, jednu ve spisovné češtině a 2 kuchařky jako 

spoluautorka. Knihy jsou jako moje děti. Těžko říct, kterou mám nejradši, ale největší radost 

umocněnou nadšením a rozruchem mezi lidmi, způsobila první knížka „Co na Prajzské se stalo a co 

povědalo“. Asi tak jako první dítě v rodině. 

10. Zajisté si přejete, aby Vaše tvorba byla známa nejen zde na Hlučínsku. Snažíte se své knihy 

nějakým způsobem propagovat? 

V podstatě své knihy propaguji tím, že z nich předčítám při různých příležitostech v klubech 

důchodců, v klubech zdravotně postižených. Prý lidi pozitivně naladím. I pro mě je to velkým 

přínosem, protože obvykle se zase něco staronového dovím a za ta léta jsem poznala, dá se říct, téměř 

celé Hlučínsko. Do některých lokalit jsem se dostala díky knihám poprvé a přesvědčila se, jak mám 

uvedeno v básni Vyznání, „že tak krásně jako u nás nikde v světě není“. S nečekaným zájmem studentů 

jsem se střetla i na Ostravské univerzitě, na gymnáziích, na základních školách, při různých 

vernisážích a v neposlední řadě v rozhlase, televizi. Vyhýbám se vystoupením venku na velkých 

prostranstvích. Ale jinak zkrátka - kam mě pozvou, tam jdu, ale „něčisnu se tam, kaj mě něchcu“, jak 

praví jedno prajzské přísloví. Napsala jsem 15 veršovaných humorných scének v nářečí, zabývajících 

se problémy současného života, pro členky Klubu seniorů ve Vřesině a v Bolaticích, které je s chutí 

hrají v širokém okolí. Za jejich nasazení a herecký výkon by se nemusel stydět leckterý profesionál. 

Vím, že kde je ve světě nějaký Prajzak, tam je s ním některá z mých knih (např. v Německu, ale taky 

nějaká ve Švédsku, ve Španělsku, v Kanadě, v Polsku, dokonce některé byly poslány i do Austrálie). 

Díky knížkám jsem získala mnoho dobrých přátel a seznámila se s velmi milými lidmi. 

11. Daří se Vám oslovovat i mladší generaci? 
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Myslím, že ano. Svědčí o tom scénky sestavené z mých knih, které děti pak předvádějí při 

různých příležitostech, třeba na školních akademiích. Se svými verši v nářečí se setkávám také při 

recitačních soutěžích. 

13. Zpracováváte příběhy pouze z vašeho mládí nebo nacházíte inspiraci i v dnešní době? 

Nejprve jsem zpracovávala příběhy, které jsem slýchávala od dětství, pak ty, které jsem sama 

zažila a které mi vyprávěli i cizí lidé, postupem času přibývají příběhy z dnešní doby. Kromě první 

knihy jsou všechny na konci opatřeny vysvětlivkami. Poslední knížka měla původně být jen 

slovníkem, ale nakonec jsem ji rozšířila o aforismy, texty, příběhy veršované i v próze, v češtině, aby 

to nebyl „jen slovník“. 

14. Máte i jiné koníčky kromě spisovatelství? 

Koníčků jsem měla mnoho, ale s přibývajícími lety jich ubývá, tak jak prý vždycky usadila svého 

dospělého syna jedna oma z Benešova, který měl spoustu zájmů, no kery nevěděl, kaj vajco sněšč: Dy 

dočkaj, všecko se samo zakaže. A měla recht. Samo se zakázalo. V dnešní době z mých koníčků zbyly: hra 

na varhany, ruční práce, turistika a cykloturistika, brázdění Opavice po proudu na loďce, plavání, 

výlety vlakem a výstupy na rozhledny. Díky za to! 

15. Pracujete nyní na nějaké další knize? Pokud ano, můžete prozradit název nebo téma? 

Po vydání knihy nikdy nezůstane můj šuplík prázdný, „dycky tam zostaně načestka“. Jednu dobu 

jsem si říkala, že už nikdy mi to nepůjde. Ale zase Nikdy neříkej nikdy. Zjistila jsem, že psaní mi 

pomáhá překonávat smutek a žal. Po krátké přestávce jsem se přinutila šuplík doplňovat, už je téměř 

plný, takže dá se říct, že nová kniha se klube, nebude se příliš lišit od předchozích a… více 

neprozradím. 

16. Setkáváte se i s negativními ohlasy a kritikou? Pokud ano, jaký postoj k nim zaujímáte? 

Zatím jsem se s negativním ohlasem nesetkala. Nejvíce si vážím hodnocení pana profesora Phdr. 

Antonína Hartmanna, rodáka z Hněvošic, který v letech 1934-1938 učil na hlučínském gymnáziu 

latinu a řečtinu. Už více než padesát let žil v Brně. Po vydání mé první knihy přišel dopis do 

nakladatelství s prosbou, aby mi byl předán. Začínal, cituji: Mila Šlosarko, moc se mi podoba Tvoja knižka 

, bo ja sem tež z Hučinska, z Hněvošic (do roku 1922 to byly Něbožčice), ležu na šošeji z Opavy do Račibořa. 

Od té doby se stal tento tenkrát téměř devadesátiletý muž mým přítelem, druhým čtenářem a 

kritikem (první byl můj muž). Nesmírně jsem se těšila na jeho dopisy a přála si, abych se taky 

dopracovala k takové vyrovnanosti a moudrosti, jako tento hluboce věřící člověk. Vždy mě 

povzbuzoval k další tvorbě, nešetřil chválou a netajil se svojí láskou ke svému rodnému kraji. O 

knížce Vyznání napsal: Této knížce dávám epitheton „sličná“ a věř, milá krajanko, že to je něco jiného než 

„krásná“. Jen jednou jsme se nakrátko potkali, zazářil v mém životě jako létavice. Škoda, že už zemřel. 

Teprve z kopie smutečního projevu, který mi poslala jeho dcera, jsem se dověděla, jaká to byla 

kapacita… 

Děkuji za rozhovor 

L. Eichlerová, 3. D 
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ŽŽiivvoott  nnaa  šškkoollee  aanneebb  NNeenníí  ttoo  jjeenn  oo  uuččeenníí  
Ale tentokráte trochu i o tom učení. 

 

MMaatteemmaattiikkaa  ––  ssttrraaššáákk  nneejjeenn  pprroo  ssttuuddeennttyy  
Jistě vás, ať pečlivé studenty nebo dochvilné pracanty, také již mnohokrát napadlo, k čemu všemu že 

to v dnešní době matematika jako předmět na školách vlastně je. Dnes je tato věda českými politiky 

považována za jeden z nejdůležitějších předmětů, nehledě na to, že podle vědců je právě matematika 

základem všech ostatních předmětů. 

To je sice krásné, ale ptal se vůbec někdo někdy studentů? Jaký je na to jejich názor? 

Jakožto výkonný redaktor tohoto časopisu jsem byla pověřena, abych názory několika málo studentů 

zpracovala, a proto jsem se tedy na vlastní pěst vydala po chodbách našeho ústavu a plna nadšení se 

ujala zjišťování potřebných informací. Vy nyní máte možnost nahlédnout společně se mnou do 

výsledků. 

Na naší škole, a bude tomu jistě tak i na školách ostatních, jsem narazila na dva různé pohledy, které 

studenti zastávají. Nebude pro vás těžké uhodnout, které to jsou. První a překvapivě méně častý byl 

kladný názor, tedy ten, kdy dotazovaní tvrdili, že matematika je potřebná. Shodou okolností i na 

otázku, jestli matematiku mají rádi, odpovídali převážně kladně. Nevím, kolik z vás bude s tímto 

tvrzením souhlasit, každopádně máme tu i druhé tvrzení a to naprosto protichůdné. 

Většina studentů zastávala záporný názor, nebo alespoň nedokázala říci, proč jim matematika 

užitečná nepřipadá. Stejně tak poté na otázku, jestli mají tuto vědu v oblibě, odpovídali většinou: 

„Ne“. 

Množství takovýchto odpovědí přímo vybízí k otázkám a zamyšlení, proč tomu tak je. Je snad 

matematika pro většinu mladých lidí jen bezúčelným předmětem? Nevidí v ní perspektivní použití 

pro budoucnost? Nebo je pro ně příliš složitá? 

Záporné odpovědi potvrzují, že většina studujících v dnešní době opravdu s politiky za jedno nedrží a 

rozhodně matematiku jakožto jednu z nejdůležitějších věcí nepovažuje. Radši ani nepřemýšlíme nad 

tím, jestli jsou za jedno s vědci. Tak jako zarytého chemika nepřesvědčíme, že láska není jen soubor 

jednoduchých chemických reakcí, tak stejně neuspějeme ani s odpůrcem matematiky při tvrzení, jak je 

tato věda důležitá pro pozdější život. Matematika prostě v dnešní době mezi studenty ztrácí své 

místo, a to nejen kvůli špatnému prospěchu. Každý z nás si jistě všiml, že nejhorším předmětem na 

naší škole byla ona, těsně pronásledována seminářem právě z matematiky. Nejen strach z neúspěchu 

způsobuje, že tento předmět patří na škole mezi nejneoblíbenější a nejproblémovější. Dále také většina 

lidí matematiku prostě pochopit nedokáže, stěžuje si na nedostatek času při vysvětlování a řešení 

problémů, nesedí jim styl učení jednotlivých učitelů nebo zkrátka neradi používají hlavu, což ale ani 

tak stále nemění nic na tom, že jakožto předmět najdeme tuto vědu na žebříčku mladých až hluboko 

vzadu. Matematika je prostě studentský strašák, který dokáže mnoha absolventům středních škol 

rozdmýchat klidné vody pohody a hluboce narušit jejich všeobecné štěstí z učení. 
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Ovšem podíváme-li se na problém ze strany učitelů, musíme si přiznat, že oprávněný strach není 

jenom na naší straně. Kdo z vás mladých bez matematického cítění kdy nezašel za panem profesorem 

či profesorkou pro profesionální radu, pomoc či dokonce přímo za doučováním? Kdo z vás si kdy 

nestěžoval na těžká zadání příkladů, nežádal o zpomalení nebo nedomlouval soukromé hodiny? 

A ačkoli z toho možná profesoři po nocích netrpí nočními můrami, nejsou stíhání svými 

pomstychtivými studenty, aby si odpykali trest za udělenou známku, nebo si před hodinou většinou 

neokusují nervózně nehty, nemůžeme tvrdit, že to pro ně také není slušný záběr. Žádný třídní učitel 

nechce třídu se špatným prospěchem a žádný profesor matematiky si nepřeje, aby jeho studenti 

propadali, a proto to nakonec většinou končí bezesnými nocemi a strachem z další čtvrtletní práce 

srovnatelným s tím studentským. 

Jistě, matematika je v dnešní době předními českými politiky považována za středobod učiva, základ 

pro budoucnost a celkově jednoduchý předmět, ale přesvědčil o tom někdo ty, co se ji učí? Nebo jsou 

nuceni ji učit? Dočkají se mladí učivachtiví studenti zdůvodnění? Dosáhnou učitelé konečně klidu? 

Kdo ví. Matematika má odpověď skoro na vše, svádí tedy k myšlenkám, že to z ní vyčteme. Ale kdo 

bude hledat hrůzné odpovědi v ještě hrůznějším předmětu? 

Je tedy zcela jasné, že politici a vědci se se studenty nikdy nedohodnou. Zatímco pro jedny je 

matematika oborem přímo životně důležitým, pro druhé je to právě ten, který jim drahocenné štěstí a 

tedy i život ubírá. Matematika je strašák, a kdo tvrdí, že se jí nebojí, je buď politik, vědec nebo 

výjimečný případ. 

Lucie Šimková, 3. A 
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ZZaajjíímmaavvoossttii  aanneebb  JJaakk  ssee  žžiijjee  mmiimmoo  nnaaššii  zzeemm  
VVeelliikkoonnooccee  ==  EEaasstteerr  ==  PPaaqquueess  ==  OOsstteerrnn  ==  PPaassccuuaa  ddee  RReessuurrrréécccciioonn  ==  пасха  

  

JJee  ttoo  ttaakk!!  VVeelliikkoonnooccee  jjssoouu  zzaa  ddvveeřřmmii  aa  jjáá  ooppěětt  hhlleeddáámm  kkllííčč  oodd  ddvveeřříí  ssvvééhhoo  ppookkoojjee,,  aabbyycchh  ssee  vvyyhhnnuullaa  

rraannnníímmuu  pprroobbuuzzeenníí  ssttuuddeennoouu  vvooddoouu..  MMyyssllíímm,,  žžee  ttoo  zznnáá  ssnnaadd  kkaažžddáá  žžeennaa..  AAllee  ccoo  kkaažžddýý  nneevvíí  jjee,,  jjaakk  ssee  

VVeelliikkoonnooccee  ssllaavvíí  mmiimmoo  ČČeesskkoouu  rreeppuubblliikkuu,,  ttřřeebbaa  nnaa  ttaakkoovvéémm  VVeelliikkoonnooččnníímm  oossttrroovvěě..  DDoobbřřee,,  ttoohhllee  ssee  mmii  

nneeppooddaařřiilloo  zzjjiissttiitt,,  aallee  mmůůžžuu  vvááss  uujjiissttiitt,,  žžee  VVeelliikkoonnooccee  ss  nnáázzvveemm  ttoohhoottoo  oossttrroovvaa  mmaajjíí  hhooddnněě  ssppoolleeččnnééhhoo,,  

ccoožž  sseemm  nneeppaattřříí,,  pprroottoožžee  hhllaavvnníí  tteeďď  jjee,,  aabbyyssttee  ssee  ddoozzvvěědděěllii,,  jjaakk  ssee  ssllaavvíí  VVeelliikkoonnooccee  ttřřeebbaa  vv  EEttiiooppiiii,,  

LLiibbaannoonnuu,,  nnaa  MMaallttěě,,  aallee  ii  vv  ppoonněěkkuudd  mméénněě  eexxoottiicckkéé  FFrraanncciiii..  

    

EEttiiooppiiee  
  

EEttiiooppsskkéé  VVeelliikkoonnooccee  ssee  nnaazzýývvaajjíí  FFaassssiikkaa  aa  oossllaavvuujjíí  ddeenn,,  kkddyy  vvssttaall  JJeežžííšš  KKrriissttuuss  ppoo  ssvvéémm  uukkřřiižžoovváánníí    

zz  mmrrttvvýýcchh,,  ttaakkžžee  vv  ttoommttoo  bboodděě  ssee  FFaassssiikkaa  oodd  VVeelliikkoonnoocc  vv  jjiinnýýcchh  zzeemmíícchh  nneelliiššíí..  KKvvěěttnnáá  nneedděěllee  nneebboollii  

HHoossssaaiinnaa  ppřřiippaaddaajjííccíí  nnaa  nneedděěllii  ppřřeedd  VVeelliikkoonnoocceemmii,,  zznnaammeennáá  zzaaččáátteekk  SSvvaattééhhoo  ttýýddnnee  aa  oossllaavvuujjee  ppřřííbběěhh    

oo  JJeežžííššoovvěě  ppřřííjjeezzdduu  nnaa  oosslluu  ddoo  JJeerruuzzaalléémmaa..  EEttiiooppaannéé  nnoossíí  vv  tteennttoo  ddeenn  nnaa  hhllaavváácchh  ččeelleennkkyy  zz  ppaallmmoovvééhhoo  

lliissttíí..    

OObbddoobbíí  ppřřeedd  vveelliikkoonnooččnníí  nneedděěllíí  ssee  nnaazzýývváá  ppůůsstt,,  bběěhheemm  nněějjžž  ssee  eettiiooppššttíí  kkřřeessťťaannéé  vvyyhhýýbbaajjíí  jjaakkýýmmkkoolliivv  

zzvvíířřeeccíímm  pprroodduukkttůůmm,,  jjaakkoo  jjee  mmaassoo,,  vvaajjííččkkaa,,  mmáásslloo,,  mmlléékkoo,,  jjoogguurrtt  nneebboo  ssýýrr..  

NNaa  vveelliikkoonnooččnníí  bboohhoosslluužžbbuu  ssii  EEttiiooppaannéé  oobblléékkaajjíí  ttrraaddiiččnníí  bbíílléé  oobblleeččeenníí  zzvvaannéé  yyaabbeesshhaa  lliibbss..  

BBěěhheemm  vvššeecchh  eettiiooppsskkýýcchh  ssvvááttkkůů,,  jjíí  EEttiiooppaannéé  ssppeecciiáállnníí  kkvvaaššeennýý  cchhlléébb,,  ddaabboo..  PPeeččoouu  hhoo  ttoolliikk,,  aabbyy  mmoohhllii  

kkaažžddéémmuu,,  kkddoo  nnaavvššttíívvíí  jjeejjiicchh  ddůůmm,,  nnaabbííddnnoouutt  aalleessppooňň  jjeeddeenn  kkrraajjíícc..  CChhlléébb  bbyy  mměěll  bbýýtt  rroozzkkrroojjeenn  rráánnoo  

VVeelliikkoonnooččnníí  nneedděěllee  ppoottéé,,  ccoo  kknněězz  nneebboo  hhllaavvaa  rrooddiinnyy  pprroonneessee  mmooddlliittbbuu..  

  

  
  

  

LLiibbaannoonn  
  

DDůůlleežžiittoouu  lliibbaannoonnsskkoouu  vveelliikkoonnooččnníí  ttrraaddiiccíí  jjee  vvýýrroobbaa  mmaaaammoouulluu..  MMaaaammoouull  jjee  mmaallýý  kkoollááčč  dděěllaannýý    

ss  kkrruuppiiccíí,,  oobbaalleennýý  vv  ccuukkrroovvéé  ppoolleevvěě  aa  ppllnněěnnýý  bbuuďď  vvllaaššsskkýýmmii  oořřeecchhyy,,  nneebboo  ddaattlleemmii..  VVyyrráábbíí  ssee  bběěhheemm  

ppoosslleeddnníícchh  ppřřeeddvveelliikkoonnooččnníícchh  ttýýddnnůů..    KKaažžddýý  ččlleenn  rrooddiinnyy  ppřřiipprraavvuujjee  jjiinnoouu  ččáásstt  mmaaaammoouulluu..  ŽŽeennyy  nnaavvíícc  

ppřřiipprraavvuujjíí  ssvvéé  vvllaassttnníí  rreecceeppttyy  nnaa  ttěěssttoo  aa  ddaallššíí  ssttoovvkkyy  kkoollááččůů,,  kktteerréé  ppaakk  vvyyssttaavvuujjíí..  DDeenn  ppoo  ppřříípprraavvěě,,  jjssoouu  

kkoollááččee  ooddvveezzeennyy  ddoo  ppeekkáárrnnyy,,  kkddee  ssee  ppeeččoouu..  

NNaa  KKvvěěttnnoouu  nneedděěllii  ssii  lliiddéé  oobblléékknnoouu  nnoovvéé  oobblleeččeenníí,,  nneebboo  ppookkuudd  ssii  ttoottoo  nneemmoohhoouu  ddoovvoolliitt,,  aalleessppooňň  nnoovvéé  

bboottyy  aa  jjddoouu  ddoo  kkoosstteellaa,,  kkddee  ssee  kkoonnáá  oobbřřaadd  zzvvaannýý  sshhaanniinneehh..  TTaattoo  ssllaavvnnoosstt  zzaahhrrnnuujjee  pprrůůvvoodd,,  vv  nněěmmžž  

jjssoouu  dděěttii  ddrržžííccíí  ssvvííččkkyy  oozzddoobbeennéé  ssttuužžkkaammii  aa  kkvvěěttiinnaammii,,  nnooššeennyy  nnaa  rraammeennoouu  ssvvýýcchh  rrooddiiččůů  ppoo  kkoosstteellee..  
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BBěěhheemm  ppůůssttuu  lliibbaannoonnsskkéé  dděěttii  ((hhllaavvnněě  nnaa  vveessnniiccíícchh))  ssbbíírraajjíí  vvaajjííččkkaa,,  kktteerráá  ttrraaddiiččnněě  bbaarrvvíí  hhnněědděě,,  zzeelleenněě,,  

žžlluuttěě  nneebboo  ččeerrvveenněě..  LLiiddéé  jjssoouu  ppůůssttuu  vveelliiccee  vvěěrrnníí,,  ttaakkžžee  nnaa  VVeellkkýý  ppáátteekk  nniikkddoo  nneejjíí  žžááddnnéé  mmaassoo  aa  jjiinnéé  

zzvvíířřeeccíí  pprroodduukkttyy..  

JJee  ttrraaddiiccíí,,  žžee  ooddppoolleeddnnee  oo  VVeelliikkoonnooččnníí  ssoobboottěě  nnaavvššttíívvíí  lliiddéé  sseeddmm  kkoosstteellůů,,  aabbyy  vv  kkaažžddéémm  ddoossttaallii  

ppoožžeehhnnáánníí..  KKaažžddýý  ddoo  kkoosstteellaa  zzaajjddee,,  aaťť  jjee  ttoo  nnaa  rraannnníí  mmššii  vv  nneedděěllii  nneebboo  nnaa  ppůůllnnooččnníí  vv  ssoobboottuu,,  pprroottoožžee  jjee  

ttoo  ppookkllááddáánnoo  zzaa  ddůůlleežžiittěějjššíí  oo  VVeelliikkoonnooccíícchh  nneežž  oo  VVáánnooccíícchh..  

OO  VVeelliikkoonnooččnníí  nneedděěllii  ppoořřááddaajjíí  vvššeecchhnnyy  rrooddiinnyy  ssppeecciiáállnníí  oobběědd,,  ppřřii  nněěmmžž  jjee  ss  rrýýžžíí  sseerrvvíírroovváánn  bbuuďď  

kkrrooccaann,,  nneebboo  kkuuřřee  nnaaddíívvaannéé  oořřeecchhyy..  OOddppoolleeddnnee  jjee  ppaakk  zzaassvvěěcceennoo  nnáávvššttěěvváámm,,  aa  pprroottoožžee  LLiibbaannooňňaannéé  

cchhttěějjíí  nnaavvššttíívviitt  ccoo  nneejjvvíícc  zznnáámmýýcchh,,  zzddrržžíí  ssee  vvžžddyy  jjeenn  nnaa  cchhvvííllii..  SSvvýýmm  hhoossttůůmm  kkaažžddáá  ddoommááccnnoosstt  

nnaabbííddnnee  mmaaaammoouullyy,,  kktteerréé  jjssoouu  vvyysskkllááddaannéé  nnaa  oobbrroovvsskkýýcchh  ppooddnnoosseecchh,,  aallee  ttaakkéé  jjiinnéé  ddoobbrroottyy  jjaakkoo  ttřřeebbaa  

cciizzrrnnuu  oobbaalleennoouu  vv  ccuukkrruu  nneebboo  ppooccuukkrroovvaannéé  mmaannddllee..  

  

  
  

MMaallttaa  
  

ZZeelleennýý  ččttvvrrtteekk  zznnaammeennáá  pprroo  oobbyyvvaatteelléé  MMaallttyy  nnáávvššttěěvvuu  sseeddmmii  kkoosstteellůů,,  vv  nniicchhžž  vvyyjjaaddřřuujjíí  ssvvoouu  úúccttuu    

aa  ppoosslluuššnnoosstt..  TTaattoo  pprroocceessíí  vveeddee  oossoobbaa  nneessoouuccíí  kkřříížž..  KKoosstteellnníí  zzvvoonnyy  ssee  vv  tteennttoo  ddeenn  nneerroozzeezznníí  aa  ttoo    

aažž  ddoo  VVeelliikkoonnooččnníí  ssoobboottyy,,  kkddyy  ssee  ooppěětt  rroozzhhllaahhoollíí  aa  lliiddéé  ssee  kkoolleemm  jjeeddeennááccttéé  vveeččeerrnníí  sshhrroommáážžddíí    

vv  kkoosstteellee  nnaa  vveeččeerrnníí  ppoobboožžnnoosstt,,  nnaa  nníížž  kknněězz  ppřřeeddnneessee  rraaddoossttnnýý  cchhvvaalloozzppěěvv..  KKaažžddýý  ttaakkéé  ddrržžíí  ssvvííččkkuu  

zzaappáálleennoouu  zz  VVeelliikkoonnooččnníí  ssvvííccee..  

VV  nneedděěllii  rráánnoo  ssee  ppoořřááddáá  pprroocceessíí,,  ppřřii  nněěmmžž  ssoocchhaa  KKrriissttaa  nneessee  vvllaajjkkuu,,  aa  kkaappeellyy  hhrraajjíí  vveesseelléé  ppoocchhooddoovvéé  

mmeellooddiiee..  PPoo  ttoommttoo  pprrůůvvoodduu  ssee  lliiddéé  sscchháázzíí  vv  kkrruuhhuu  rrooddiinnnnéémm  nnaa  oobbrroovvsskkýý  oobběědd  sslloožžeennýý  zz  jjaarrnnííhhoo  

jjeehhnněěččííhhoo,,  ppeeččeennýýcchh  bbrraammbboorr  aa  zzeelleenniinnyy..    

PPoo  nneedděěllnníí  vveeččeeřřii  jjssoouu  dděětteemm  ddáávváánnyy  ffiiggoollllyy  --  ppeeččeennéé  ssllaaddkkéé  ppeeččiivvoo  nnaakkrráájjeennéé  ddoo  ttvvaarrůů  kkřřeessťťaannsskkýýcchh  

ssyymmbboollůů..  VV  ddnneeššnníí  ddoobběě  dděěttii  ddoossttáávvaajjíí  ttaakkéé  ččookkoollááddoovváá  vvaajjííččkkaa  nneebboo  zzaajjííččkkyy..  

  

FFrraanncciiee  
  

KKoosstteellnníí  zzvvoonnyy  vvee  FFrraanncciiii  vveesseellee  vvyyzzvváánněějjíí  bběěhheemm  cceellééhhoo  rrookkuu,,  aallee  vvee  ččttvvrrtteekk  ppřřeedd  VVeellkkýýmm  ppááttkkeemm  

uuttiicchhnnoouu  nnaa  ppřřiippoommíínnkkuu  KKrriissttoovvyy  ssmmrrttii..  VVeelliikkoonnooččnníí  nneedděěllee  jjee  oovvššeemm  iimmppuullsseemm  kk  jjeejjiicchh  rroozzeezznněěnníí,,  

aabbyy  lliiddeemm  oozznnáámmiillyy,,  žžee  KKrriissttuuss  jjee  ooppěětt  nnaažžiivvuu..    

VV  tteennttoo  ddeenn  ttaakkéé  mmnnoohhoo  dděěttíí  hhnneedd  ppoo  pprroobbuuzzeenníí  vvssttáávváá,,  aabbyy  nnaaššllyy  vvaajjííččkkaa  sscchhoovvaannéé  vv  jjeejjiicchh  ppookkoojjíícchh..  

DDíívvaajjíí  ssee  ttaakkéé  ddoo  hhnníízzdd,,  kktteerráá  jjssoouu  uummííssttěěnnaa  nnaa  zzaahhrraaddáácchh  nneebboo  ddvvoorreecchh  aa  hhlleeddaajjíí  vvaajjííččkkaa  ii  vv  nniicchh..  ŘŘííkkáá  

ssee,,  žžee  vvaajjííččkkaa  bbyyllaa  kkoouuppeennaa  vv  ŘŘíímměě,,  kkaamm  ooddeeššllyy  zzvvoonnyy,,  aabbyy  vviidděěllyy  ppaappeežžee,,  aa  kkddyyžž  ssee  vvrrááttiillyy,,  ppřřiinneessllyy    

ss  sseebboouu  ii  vvaajjííččkkaa..  VV  nněěkktteerrýýcchh  ččáásstteecchh  FFrraanncciiee  dděěttii  ddookkoonnccee  hhlleeddaajjíí  ččttyyřřii  bbíílléé  kkoonněě,,  kktteeřříí  ttááhhnnoouu  vvoozzyy  

ppllnnéé  vvaajjííččeekk..  
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SSttaarrýýmm  ffrraannccoouuzzsskkýýmm  zzvvyykkeemm  bbyyllaa  ttaakkéé  ssoouuttěěžž  vv  kkuuttáálleenníí  ssyyrroovvýýcchh  vvaajjííččeekk  zz  mmíírrnnééhhoo  ssvvaahhuu..  VVaajjííččkkoo,,  

kktteerréé  ppřřeežžiilloo,,  bbyylloo  vvííttěězznnéé  aa  ssyymmbboolliizzoovvaalloo  kkáámmeenn,,  kktteerrýý  bbyyll  ooddvvaalleenn  zz  KKrriissttoovvaa  hhrroobbuu..  

  

  

  
  

MMyyssllíímm,,  žžee  ttoo  hhllaavvnníí  zz  VVeelliikkoonnoocc  jjee  zzaacchhoovváánnoo  vvee  vvššeecchh  zzeemmíícchh,,  ii  kkddyyžž  mmáá  kkaažžddýý  nnáárroodd  ssvvéé  vvllaassttnníí  

ttrraaddiiccee  nneebboo  zzppůůssoobbyy  oossllaavv  aa  mmáállookkddee  nnaajjddeettee  ččeesskkýýmmii  mmuužžii  ttaakk  oobbllííbbeennéé  ppoommlláázzkkyy..  

  

AA  nnaa  zzáávvěěrr  mmaalléé  ppřřáánníí  aa  pprroossbbaa::  

  

KKrráássnnéé  VVeelliikkoonnooccee  vvššeemm  aa  ppáánnoovvéé,,  bbuuďďttee,,  pprroossíímm,,  ooppaattrrnníí……  

  

VVeenndduullaa  SScchhvvaannoovváá,,  33..  AA  
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KKuullttuurrnníí  žžiivvoott  aanneebb  RRoozzššiiřřttee  ssii  oobbzzoorryy  

V této rubrice si budete moci přečíst  recenze na knihy, filmy nebo divadelní představení, které pro 

vás přečetly nebo zhlédly redaktorky a rozhodly se o svůj zážitek podělit. Nespatříte zde pouze 

povinnou literaturu, jak by se jistě mohlo zdát, ale převážně autory a herce, kteří upoutali nás. 

MMaammmmaa  MMiiaa!!  --  ppííssnněě  lleeggeennddáárrnníí  AABBBBYY  ooppěětt  nnaa  ssccéénněě  

Kalokairi - idylický řecký ostrov, kde lehce ztřeštěná Donna vede se svou dcerou Sophie a jejím 

snoubencem Skyem malebný, ale mírně uvadající hotýlek. Sophie se má zanedlouho vdávat, a zatímco 

Donna si dělá starosti s tím, aby vše bylo perfektně připraveno, Sophie řeší jiný problém - kdo ji 

dovede k oltáři. Z Donnina deníku totiž zjistila, že v době blízké jejímu početí se její matka spustila 

hned se třemi chlapci. Sophie na nic nečeká a okamžitě pošle všem třem pozvánku na svou svatbu. Je 

totiž přesvědčena, že pokud její potenciální tatínkové přijedou, hned pozná toho pravého. 

Když se však 24 hodin před její svatbou pánové na Kalokairi opravdu objeví, nemá Sophie nejmenší 

tušení, který z nich je její otec a oni si navíc myslí, že je všechny pozvala jejich dávná láska - Donna - 

která ovšem vůbec neví o tom, že přijeli. Architekt Sam, bankéř Harry a dobrodruh Bill - jeden z nich 

je Sophiin otec, ale který? A kterého z nich Donna i přes propast dvaceti let stále miluje? 

Je jasné, že na Kalokairi bude hodně veselo i bez svatby… 

6. duben 1999 - premiéra muzikálu Mamma Mia! v Londýně. Od tohoto dne uplynulo už téměř deset 

let a Mamma Mia! se za tu dobu stal světovým fenoménem. V osmi jazykových verzích ho vidělo přes 

30 miliónů diváků a Češi měli možnost ho zhlédnout v říjnu 2007 v O2 aréně v Praze. Pro ty, kteří to 

nestihli, mám dobrou zprávu, protože 14. - 17. května 2009 se muzikál Mamma Mia! opět vrací do 

České republiky. 

 

 
 

 

Podle mého názoru tento muzikál opravdu stojí za vidění a hlavně za slyšení, a pokud někoho 

napadá, že je to muzikál pouze pro milovníky ABBY, ráda bych ho vyvedla z omylu, protože jsem 
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sama ABBU nikdy neposlouchala a znala jsem jen pár nejznámějších hitů. Mamma Mia! má skvělý 

příběh, je to vtipný a romantický muzikál a jeho představitelé jsou jak skvělí zpěváci, tak i herci. Po 

pár minutách jste naprosto vtaženi do děje a máte chuť si zatančit a zazpívat spolu s představiteli. 

Jediné, co bych muzikálu mohla vytknout je věc, za kterou však mohou spíše pořadatelé z O2 arény - 

protože muzikál je celý v angličtině, jsou vedle pódia nainstalovány dvě obrazovky, na nichž se 

zobrazují titulky, což podle mě není zrovna šťastná volba, protože se pak většinu muzikálu díváte do 

stran a co se děje na pódiu, vám uniká, pokud tedy nejste skvělý znalec angličtiny. Pak je tady také 

věc s velikostí O2 arény. Jestliže nesežene místa hned pod pódiem, vůbec hercům  nevidíte  do 

obličejů. 

Avšak i přes tyto nedostatky muzikál Mamma Mia! všem vřele doporučuji. 

Červen 2007 -  pod režisérskou taktovkou Phyllidy Lloyd začalo natáčení celovečerního filmu Mamma 

Mia! podle stejnojmenného muzikálu. Film Mamma Mia! byl do kin uveden v létě 2008 a troufám si 

tvrdit, že měl stejný úspěch jako jeho muzikálový předchůdce. 

 

 
 

Když jsem v Ostravě v sále plném lidí usedala na sedačku, vůbec jsem nevěděla, co od filmu čekat a 

myslela jsem, že můj zážitek z muzikálu rozhodně nemůže předčít. Jak jsem se ale spletla. Hned při 

písni "Honey,Honey", kterou na začátku filmu zpívá Sophie, respektive herečka Amanda Seyfried, mi 

bylo jasné, že film bude stejně úžasný jako muzikál. Když se pak na plátně objevily další postavy - 

Donna v podání Meryl Streep, Pierce Brosnan jako Sam, Colin Firth jako Harry, ale i méně známý 

Dominic Cooper v roli Skye nebo Julie Walters a Christine Baranski coby Donniny přítelkyně Rosie a 

Tanya - usadil se mi na tváři nadšený úsměv a jako u vytržení jsem zírala na perfektní herecké výkony 

a poslouchala ABBovské písně, které všichni herci nazpívali sami, protože to bylo přání Bennyho 

Anderssona (člen ABBY), který se ve filmu také objeví. 

Na filmu jsem tedy neshledala nejmenší chybičku, protože všichni herci zvládli jak skvěle hrát, zpívat, 

přestože hlavně u mužského osazenstva to vyvolalo mírnou paniku, i tančit a mnohdy to nebylo v 
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nejlehčích podmínkách, protože například Meryl Streep musela při zpívání Mamma Mia vylézt na 

padesáti metrovou budovu. 

Pokud si tedy chcete připomenout léto, pobavit se nebo se prostě jen odreagovat, určitě se na film 

Mamma Mia! podívejte. Písně od ABBY jen umocňují letní atmosféru, zmatky s přípravami svatby i - 

leckdy vtipná - milostná vzplanutí. 

 
Nakonec bych chtěla dodat, že muzikál a film nelze srovnávat. V některých případech je třeba jedna 
verze horší než druhá, ale u Mamma Mia! jsem to nepostřehla. Spíš bych řekla, že z muzikálu a filmu 
mám naprosto odlišné, i když stejně kladné, zážitky. 
 
 
Ať už jste fanoušky ABBY nebo ne, Mamma Mia! Vás určitě dostane!!! 

Vendula Schvanová, 3. A 
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TTaalleennttyy  mmeezzii  nnáámmii  aanneebb  CCoo  ppoodd  llaavviiccii  nneesscchhoovvááttee  

Inspirace Nezvalovou abecedou třídy 3. D 

IIII    
Jedna čárka – jinak nic 

Jako černá klapka mezi bílými 

Jako mezník v poli slunečnic 

tě hledám marně v klubku chyb (K. Š.) 

B 
dvě břicha nadutá 

jak dva pivní pupky 

příroda není tak krutá 

to jen my a naše stravovací skutky 

(V. Č.) 

Z 
Je zlom                                                                             nenápadný zkroucený hade 

Změna směru                                                                   stojíš si vzadu a jen pozoruješ 

Zlomená větev                                                                 nikdo neví co od tebe čekat 

Kolem které kličkují zmije(A. K.)                                  uštkneš nás jako zmije? B. K.) 

 

X 

jeden tak tam, jeden tak sem 

oba stejné, přesto jiné 

rovnováha, muž a žena, nebe a zem 

rovnováha, co platí všude, to universum, noc i den (T. R.) 

 

    

DDDD    
Jsi zJsi zJsi zJsi z    dávné dobydávné dobydávné dobydávné doby    

Jsi vrahJsi vrahJsi vrahJsi vrahů vrah vrah vrah vrah    
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„I“ by mohlo být tv„I“ by mohlo být tv„I“ by mohlo být tv„I“ by mohlo být tvůj šípj šípj šípj šíp    

Muž, který tMuž, který tMuž, který tMuž, který tě má, je lučištník (V. M.) má, je lučištník (V. M.) má, je lučištník (V. M.) má, je lučištník (V. M.)    

Q 

Tebe už jsem viděla, 

Nemáš náhodou dvojče? 

Jenom kousek před tebou 

Co bez nožičky klouže.(M. J.) 

 

H 
Majestátní Karlův most, 

Pro něj je každý zvaný 
host, 

Má ochranu po obou 
stranách — 

Dvě věže ční v břehu 
hranách (N. T.) 

Y 
Je jazyk rozeklaný 

Na vše se dívá z druhé strany 

Nic nenechá čisté být 

Vše se snaží otrávit (M. B.) 

 

T 
Jako hydraulické sbíjecí kladivo 

Kterým poctiví horníci v dolech 

Rozbíjejí černé zlato nakřivo 

Abychom měli čerstvý chléb na stolech (V. S.) 

 

Pozor! Pochodem chod!                                              Oboustranná šibenice ušetřila by 

čas, 

Neohlížet se!                                                                 však lidé hloupí nejsou 

A upaž! Rovně hleď!                                                   a tento tvar dokázali využít. 

Nepovoluj! (Z. V.)                                                        I Ježíš zde našel svůj konec. (L. E.) 
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LLLL    

Židle, na níž nikdo nesedí, 

Je sama, opuštěná. 

Všichni vědí, že nohy nemá, 

Proto se jí vyhýbají. (M. L.) 

    

    

OOOO    

Pouta zločince vedeného na popravu?Pouta zločince vedeného na popravu?Pouta zločince vedeného na popravu?Pouta zločince vedeného na popravu?    

SvatozáSvatozáSvatozáSvatozář nevi nevi nevi neviňátka ležícího vátka ležícího vátka ležícího vátka ležícího v    chlévchlévchlévchlévě????    

Smyčka visící kolem krkuSmyčka visící kolem krkuSmyčka visící kolem krkuSmyčka visící kolem krku    

Nebo matčin táhlý Nebo matčin táhlý Nebo matčin táhlý Nebo matčin táhlý zpzpzpzpěv? (Z. V.)v? (Z. V.)v? (Z. V.)v? (Z. V.)    

 

Y 
Rozevírající se poupě, které viděl jsi v mládí. 

Teď už jsi velký, nestačí ti poupě, 

Potřebuješ velké činy, hrát, zpívat, snít… 

Postav zde své noty, dospěláku. (P. Z.) 
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Novoroční předsevzetí 

Jako každý rok zase přichází Silvestr a s ním přelom na nový rok a já jako většina se 

opět nechávám zlákat přívalem elánu do něčeho nového a plánuji, co všechno na sobě 

vylepším. Po řádném prozkoumání stávající situace sepíšu seznam nevyhovujících 

skutečností: váha, o pár kilo méně by neuškodilo… vzhled, používat hřeben alespoň ráno… 

povinnosti, konečně si pořídit deníček a zapisovat si své školní i domácí povinnosti 

(nevynechat jediný domácí úkol). Seznam pokračuje, až dokud nezaplní celou stránku. Celý 

si jej prohlédnu, oddálím jej od očí, ať vidím na vše, co je zde psáno, jsem na sebe hrdý a už si 

představuji, jak všechno půjde lépe. Tento pocit mi vydrží zhruba pět minut (jako každý 

rok). Pak zapátrám v paměti, vybaví se léta minulá a já s nedůvěrou v sebe otevřu poslední 

zásuvku psacího stolu, abych se přesvědčil, zdali jsou ty vzpomínky pravdivé-a je to tak: 

nalézám zde asi šest téměř nových zápisníčků, na jejichž předním listě je obdobný seznam 

předsevzetí jako ten, který právě držím v ruce. Pokrčím rameny a jen tak pro sebe si řeknu 

„No co, třeba to letos konečně vyjde,“ a vytáhnu z první zásuvky krásný nový zápisníček a 

začnu přepisovat seznam předsevzetí. V duchu si říkám „Jak na Nový rok, tak po celý rok, 

takže když to vydržím ten jeden den, půjde to pak jako po másle.“  

Ráno na Nový rok, ihned po probuzení otevřu svůj nově založený deníček a všechny 

ty ohavnosti, co jsem si na sebe minulou noc vymyslel, začnu realizovat. Zhubnout, s touto 

myšlenkou obejdu ještě poloplný tác oschlých jednohubek ze včerejška a s výkřikem mého 

svědomí „Nesmíš!“ se na něj smutně kouknu. V tomto revolučním odhodlání přežívám celý 

den. Navečer už mám takový hlad, že se v nepříčetném záchvatu vrhnu na obsah ledničky. 

Asi po hodině, když se uklidním, uvědomím si, co jsem udělal, a naštvaný sám na sebe 

otevřu deníček a trápím se výčitkami svědomí. Ale pak mě to přestane bavit a s odhodláním 

si řeknu, „Mám už toho dost, měl bych být spokojený s tím, co mám, a na změny se vykašlat, šestkrát 

se to nepovedlo a po sedmé také ne, nemá cenu tento novoroční rituál nadále opakovat.“ V tomto 

duchu odložím svůj nový deníček hluboko do hlubin poslední zásuvky, tam kam patří 

všechna nerealizovatelná předsevzetí, a spokojím se s jediným co má smysl: Nesnažit se být 

tím, co nejsem! I špatné vlastnosti k člověku patří. A touto myšlenkou si vyléčím další ránu 

po nesplněných předsevzetích na mé vůli. Doufám, že uděláte taktéž, protože kdybyste se 

všichni zlepšili, nebyl bych už ani ten horší průměr, ale toho se nebojím, vždyť znám lidi… 

Michal Béreš, 3. D 
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Výzva k připojení se k redakci    

Máte zájem zapojit se do tvorby školního časopisu, přispívat svými názory a pomoci 

budovat prostředí na gymnáziu? Rádi byste byli v obraze a věděli o všem, co se přihodí? 

Máte zájem o studium žurnalistiky, nebo Vás prostě baví psát? 

Nabízíme Vám skvělou šanci připojit se k našemu redakčnímu týmu a snad se i lecčemu 

přiučit, získat nové zkušenosti, přátele a přehled. 

Případní zájemci kontaktujte buď profesorku Mgr. Zitu Dočekalovou, nebo některou 

z redaktorek ve 3. A. 

Kontakt a nová rubrika 

Do budoucna bychom rády zřídily novou rubriku pro Vaše vzkazy. Šlo by o to, že kdyby 

někdo měl snad zájem, byla by možnost, napsat na mail časopisu vzkaz, dotaz nebo 

připomínku, která by byla později v časopise uvedena nebo napravena. Pokud by o ni byl 

zájem, milerád bychom ji zřídily už do příštího čísla. Zároveň ale upozorňujeme, že jestli 

budou na mail chodit sprosté, čí nehodící se texty, bude tato možnost zrušena. 

Kontakt: casopis.cervotoc@seznam.cz 

Výzva k literárnímu přispění 

Pokud v šuplíku ukrýváte nejen tajemství, ale i literární díla, uvítaly bychom, kdybyste byli 

ochotni se s nimi podělit a dovolili jejich zveřejnění ve školním časopise. Svá díla posílejte na 

mail, nebo kontaktujte některou z redaktorek. 
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