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Slezské gymnázium, Opava 

 

Milí profesoři, studenti i náhodní čtenáři, 

 
 dovolte, abychom vás opět všechny přivítaly zpět u dalšího čísla školního časopisu Červotoč! 

Ano, mohlo by se zdát, že tvorba školního časopisu pomalu ale jistě upadá, ale s přibývajícím učivem 

a nedostatkem času se krátí i doba do naší maturity, proto tedy omluvte drobnou prodlevu mezi čísly, 

která nebyla nikterak úmyslná.  

 Doufáme, že jste si všichni prázdniny užili do sytosti a plni skvělých zážitků z dlouhých 

dovolených a z urputně vydělaných peněz na brigádách a znovu s radostí přicházíte do škol, abyste 

zde opět získali nové a nové zkušenosti. 

 Dovolte nám na začátek ještě přivítat nové studenty našeho gymnázia a popřát jim mnoho 

nových přátel a hodných profesorů. Stejně tak přejeme v letošním roce všem žákům i pedagogům 

mnoho školních úspěchů, mnoho hlavních cen v soutěžích, mnoho informací získaných výukou, 

spoustu poslušných tříd, žádné zameškané hodiny, spoustu a spoustu trpělivosti a nakonec - ať jsme 

jako praví „slezgymáci“ stále lepší než studenti jiných, sousedních, škol. 

 A teď již k obsahu tohoto prvního, zářijového čísla. V tomto vydání jsme si pro všechny 

čtenáře připravily krátké povídání o tom, co se  28. září dělo a děje v zahraničí. Mohly by vás také 

zaujmout krátké příběhy studentů jazykového a literárního semináře a jejich zajímavé zážitky 

z prázdnin, a pokud dáváte přednost literatuře a rádi byste se podívali, jak  hodnotíme nově vydanou 

knihu Brisingr, můžete si  přečíst právě zde. Tak tedy směle do čtení! 

 

S pozdravem a přáním hezkého čtení 

                                                                                                                         redakce časopisu Červotoč 
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ZZaajjíímmaavvoossttii  aanneebb  JJaakk  ssee  žžiijjee  mmiimmoo  nnaaššii  zzeemmii  
2288..  zzáářříí  --  DDeenn  ččeesskkéé  ssttááttnnoossttii  

  OOdd  zzáákkllaaddnníí  šškkoollyy  ssee  uuččíímmee,,  kkddyy  ssee  vv  nnaaššíí  zzeemmii  ssllaavvíí  ssttááttnníí  ssvvááttkkyy,,  ttaakkžžee  uurrččiittěě  vvššiicchhnnii  vvííttee,,  žžee  

ttaakkoovvýýmm  ddnneemm  jjee  ii  2288..  zzáářříí,,  kkddyy  mmáá  ssvváátteekk  VVááccllaavv  aa  ČČeesskkáá  rreeppuubblliikkaa  ssllaavvíí  DDeenn  ččeesskkéé  ssttááttnnoossttii..  CCoo  ssee  

aallee  vv  tteennttoo  ddeenn  dděělloo    nneebboo  dděějjee  vv  ddaallššíícchh  zzeemmíícchh??  OO  ttoomm  uužž  ssee  ttoolliikk  nneevvíí,,  aa  pprroottoo  jjsseemm  ssee  rroozzhhooddllaa  ttoo  

zzjjiissttiitt..  AA  nneemmlluuvvíímm  tteeďď  jjeenn  oo  ssvvááttccíícchh,,  aallee  ttřřeebbaa  ttaakkéé  oo  kkaattaassttrrooffáácchh  ..  

  

BBaallttsskkéé  mmoořřee  
 

 
 
 První článek bych chtěla věnovat jedné z  nejhorších námořních  katastrof 20. století. 28. září 
1994 zahynulo 852 lidí, když se trajekt Estonia potopil v Baltském moři. 
 Estonia byla typem trajektu, jenž se nazýval "ro - ro". To znamenalo, že lidé mohli poslouchat 
živou hudbu, tančit a pít, a dokonce se ve svých automobilech mohli projíždět z jednoho konce lodi na 
druhý. 
 Poté co Estonii, plující z Talinu do Stockholmu,  zasáhlo bouřlivé počasí, které způsobilo vlny 
o výšce 4,5 až 6 metrů, se trajekt potopil uprostřed noci u pobřeží Finska. 
 Mnoho cestujících zůstalo uvězněných uvnitř lodi, zatímco ostatní - až na některé, jimž se 
podařilo dostat do záchranných člunů - se později utopili v ledové vodě nebo zemřeli na hypotermii 
(podchlazení). Helikoptéry následně zachránily 137 přeživších.  
 Po tragédii výbor ustanovený ze členů švédské, finské a estonské vlády rozhodl, že šlo  
o nehodu a za příčinu označil počasí, které způsobilo, že se voda dostala otevřenými dveřmi na přídi 
dovnitř lodi, kvůli čemuž loď následně ztratila stabilitu a během méně než hodiny se převrhla  
a potopila. 
 Na druhou stranu se našli i tací, mezi nimi rodiny a přátelé obětí, kteří věřili, že potopení bylo 
důsledkem srážky nebo exploze. 
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FFiilliippíínnyy  
 

 A teď veselejší záležitost! Na Filipínách se 28. září slaví Den učitelů. Přestože se tento den na 
školách slaví od září do října, bylo 28. září vybráno za ten pravý den a to proto, že je známý jako den 
narození slavného čínského filozofa Konfucia. 28. září tedy mají učitelé i žáci volno. 
 Během oslav jsou učitelé svými studenty obdarováni květy orchidejí, zhlédnou představení, 
která zahrnují krátké parodie, písničky, taneční čísla nebo čtení poezie. Všechny tyto aktivity 
organizují starší studenti ze studentské rady, kteří zároveň řídí i jejich hladký průběh. 
 Myslím, že mnoho zemí včetně té naší by si mělo vzít z Filipín příklad. 
 
 

 
 
 
 

Vendula Schvanová, 4.A 
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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  mohlo zdát, ale převážně autory a herce, kteří upoutali nás.  

BBrriissiinnggrr  ––  kknniihhaa,,  kktteerráá  vvzzbbuuddíí  zzáávviisstt  mmnnoohhaa  mmllaaddýýcchh  ssnnííllkkůů  

 

 Když svět poprvé slyšel o autorovi jménem Christopher Paolini, bylo to právě spojení 

s pohádkovou knihou Eragon,  popisující příběh mladého chlapce, jehož si ke svému osedlání vybere 

jeden ze tří posledních draků na světě, jež spisovatele dostalo na slunná místa vedle mnoha jiných - a 

starších - autorů fantasy. První zpracování své knihy měl hotové již v 15 letech, čímž si již automaticky 

zajistil respekt mnoha příznivců nadpřirozena. Paoliniho věk ovšem nebylo to jediné, co čtenáře 

přitahovalo. Na duše spousty mladých snílků zapůsobila dovednost vylíčit okamžik, akce, kterou je 

kniha již od první stránky nabitá, lehký humor kolidující s pochmurnými i slzavými okamžiky, 

množství postav, které dokáže svou povahou vzbudit závist, nevraživost i lásku, a spousta jiných, 

méně či více důležitých detailů knihy. 

 V této recenzi se chci zaměřit na třetí díl plánované trilogie. Plánované je to pravé slovo, 

protože Paoliniho vyprávění se ve chvíli změnilo ve složitou a zamotanou sérii akčních bitev, létání, 

zabíjení, nadpřirozena a pozemských i podzemských krás, což nemohla pouhá tři pokračování 

obsáhnout.  Rozhodl se tedy soubor rozšířit o jeden, závěrečný díl, který vyjasní vše dosud zatajené a 

u nějž se můžeme těšit na množství nových dobrodružství. 

 



            

Slezské gymnázium, Opava 

 

 Brisingr, což v elfském jazyce znamená oheň, je svými nečekanými zvraty stejně zajímavý jako 

jeho předchůdci a spousta nesplnitelných a zároveň životně důležitých úkolů, které je hlavní aktér 

v průběhu celého příběhu nucen řešit, navíc dodává ději potřebnou nepředvídatelnost a poutavost. 

Očarován bude každý, kdo alespoň trochu oplývá fantazií, a barevný svět draků uchvátí nejen mladé 

dychtivé čtenáře, ale i starší příznivce nadpřirozena. 

 Oproti prvnímu a druhému dílu, které mnoho kritiků označilo pouze za knihu, která svým 

dějem kopíruje Lukasovy Hvězdné války jen usazené do doby Tolkienova Pána prstenů, je třetí 

pokračování zcela odlišné, ačkoli několik společných rysů stále můžeme nalézt. Třetí díl je zcela 

zaměřený na Eragona a pouze chvílemi mu slávu ukrádá jeho bratranec Roran, který se čím dál tím 

více podobá stroji na vraždění než obyčejnému člověku. Některé scény románu by mohl autor zcela 

vymazat, a přesto by to nijak neovlivnilo chod celé knihy. Negativem by tedy mohly být chvílemi  

nudné pasáže, zbytečně dlouhé popisy nebo neuvěřitelná dokonalost a nepřemožitelnost hlavního 

hrdiny. 

 

 Faktem zůstává, že ten, kdo podlehl masové reklamě nebo zkrátka jen kouzlu samotného 

Paoliniho, toho nový díl jistě mile překvapí, pohltí. Kdo by se rád nedozvěděl, jak mediálně velmi 

oslavovaná tetralogie nakonec přece jen skončí? Dokáže se mladý chlapec se svým mladým drakem 

utkat s čarodějem mocnějším než většina aleageských draků dohromady a také ho přemoci? A co 

vztah s nenáviděným bratrem Murthagem? 

Poodhalte tajemství dračího rodu s Brisingrem, knihou, ve které ani draci nejsou nic neskutečného. 

LLuucciiee  ŠŠiimmkkoovváá,,  44..AA  
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TTaalleennttyy  mmeezzii  nnáámmii  aanneebb  CCoo  ppoodd  llaavviiccii  nneesscchhoovvááttee  

Brigáda, aneb letní všehochuť 

 Když jsem se zase po roce vydal hledat letní brigádu, měl jsem o svém budoucím 

zaměstnavateli jasno. Vybranou jsem měl jednu kravařskou stavební firmu, ve které jsem brigádničil 

už předchozí rok. Přijat jsem byl během chvilky a těšil jsem se do práce, protože jsem si myslel, že 

vím, co mě čeká…tzn. míchat maltu, odvážet svinčík, přivážet cihly atd.   

 Hned první den jsem však byl zaskočen, když mi „majstr“ dával práci: „Posekej trávu, vyplej 

tady ten záhonek, vydlubej tu trávu, co roste v chodníku…“ Těmito slovy začal můj zahradnický kurz, 

který jsem po dvou dnech úspěšně zvládl.  

 Třetí den jsem se konečně dostal na stavbu, kde jsem narazil na kolektiv, se kterým jsem 

makal již minulý rok. Tak jsem se dostal k tomu, co jsem dělat chtěl. Šlo to takhle pár dní. Přines to, 

přines tamto, odvez to, namíchej maltu….až za mnou jednou přišel majstr se sbíječkou a se slovy: 

„Zburej tamten mur.“  

 Říkám si: „S takym strojem to pude jedna báseň.“  

 Opak byl však pravdou. Mordoval jsem se s tím přes dvě hodiny, zpocený jsem byl jak dveře 

od chléva. To byste nevěřili, jak je to „hromstvo“ těžké. Nicméně v popisu práce jsem neměl jen 

pomocné zednické práce, ale taky stavbu lešení. Tak jsem si po pár týdnech udělal kurz lešenářství  

a vyjel stavět.  

 
 První den jsem byl trochu zpomalený, protože chlapi po mně chtěli milion trubek a různých 

tyček a já nevěděl, která je která, tak mi to chvilku trvalo. Člověk si řekne, že poskládat pár trubek 

dohromady je pohoda, ale zas taková pohoda to nebyla. Jednou jsem si dokonce vyšplhal až do 27. 

patra (měl jsem však povoleno jen do 4.). Solidní výška.    

 Našlo se pro mě mnoho dalších druhů práce - např.: mytí oken, vynášení odpadků, chození 

chlapům pro svačinu, tesařský a stolařský kroužek (tohle mě dokonce i  bavilo), v jednu chvíli se ze 

mě stal i šofér. 

  Po pěti týdnech jsem se smíšenými pocity skončil a těšil se na výplatu. Ptáte se, jestli to stálo 

za to? Já říkám: „Jo, za ty prachy to stálo.“ 

R.S., 4.C 
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Jak po „ adapťáku “ hodnotím nové studenty 

 Jsou mladí, malí a v jejich krásných, jemných tvářích vidíte výrazy naplněné očekáváním, 

možná strachem, nejistotou a stydlivostí. Všudypřítomná plachost se postupně rozplývá 

s přibývajícími aktivitami, na kterých se projevují charaktery nových spolužáků. Vždy se najde jeden 

(popřípadě více) bavič, který nemá problém s verbálními projevy a snaží se jimi upoutat zbytek 

osazenstva. Někdy se podaří, někdy ne. 

 Všechny ty roky to bylo stejné. Už tři roky takto sleduji stejné charakterové typy, mění se 

pouze obličeje. A přesto je každý ročník něčím výjimečný - pochopitelně.  

 Letos mě studenti velmi potěšili svou pozitivní náladou, byli aktivní a sympatičtí, natěšeni na 

další a další aktivity. Schopni respektovat všechna pravidla. Samozřejmě, že se našly výjimky – pár 

znuděných obličejů, ale celkově na mě dav sto dvaceti hlav působil velmi živě, nakloněný ke 

spolupráci a těšící se do nového, snad příjemného, zázemí, které jim jejich nová škola poskytne. 

 Na  závěr bych jim ráda poskytla jednu radu: Nezapomeňte, že jak se budete chovat v prvním 

pololetí, tak si vás učitelé budou pamatovat až do konce. To znamená: Nebuďte příliš aktivní, ať po 

zbytek studia nemusíte všechno zařizovat vy ☺. Ale na druhou stranu nebuďte příliš pasivní, učitelé 

pak jsou méně nakloněni k diskusím, které vám možná z celého studia přinesou nejvíc.  

         Milada Vyhnálková, 4.A 

 

ZOO ZLÍN 
 Prázdniny byly opravdu rušné a o zážitky nebyla nouze. Navštívila jsem toho opravdu hodně 

- od všemožných čundrů až po Benátky. 

 Opravdu jsem ale nečekala, že mě ještě může zaujmout taková věc, jako je zoologická zahrada 

ve Zlíně. 

 
 V minulém roce se stala nejnavštěvovanějším turistickým cílem na Moravě. A není divu! Její 

originalitou se jí nevyrovná žádná ZOO v ČR. 

 V čem je  ojedinělá? Celý areál je rozdělen do čtyř kontinentů - Afrika, Asie, Austrálie a Jižní 

Amerika. V každé této oblasti najdete typické prostředí a v něm zvířata a rostliny, které zde žijí. 

Nejenže nebudete zmateně pobíhat od voliéry k voliéře bez jakéhokoliv smyslu  –  jak je tomu všude 

jinde - ale budete mít perfektní přehled o tom, kde se tato zvířata vyskytují. Je to především dobrá věc 

pro malé děti, které si v těchto věcech “udělají jasno“. Další předností jsou průchozí expozice, rozlehlé 

výběhy a voliéry. 
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       V Africké oblasti dotvářejí atmosféru stylové výzdoby interiérů budov, dřevěné skulptury, 

rytmické hudební kulisy pavilonů a rozmanité vegetace. Zde můžete z bezprostřední blízkosti 

pozorovat tlupu lemurů. Pokud ale nechcete přijít o čepici, jako jeden klučina, raději si ji s sebou 

neberte. 

 Asii dodávají to pravé kouzlo japonské zahrady, kamenné pagody a typické bambusové 

zvonkohry. Jsou zde přírodní výběhy pro tygry, medvědy a další zvířata. 

 Nejvíce se mi ale líbila Austrálie. Červený písek, tóny didgeridoo a kolem mě volně 

poskakující klokani. Nádhera! 

 Pokud byste se chtěli projít tropickým lesem, bažinatou Amazonií, travnatými pampami  

a poznat mravenečníky, máte jedinečnou možnost zavítat do Jižní Ameriky. 

 V této zoologické zahradě je taky nová Tropická hala Yucatan a zde 1 700 rostlin a 20 druhů 

zvířat v 257 druzích středoamerického deštného pralesa. 

 Myslím si, že je tu vše, nač si jen vzpomenete. Je to opravdu krásná zoologická zahrada.  

 Určitě ji navštivte, stojí to za to.  

Adéla Grodová, 4.C 

  
Útrapy mimo Schengenský prostor 

 
 Za poctivou práci – poctivá odměna a za poctivou odměnu parádní dovolená. Ale kam? Tato 
otázka sužovala mou mysl už pěkných pár týdnů, odpověď na ni se však stále zdála býti 
v nedohlednu. Trn z paty mi nakonec vytrhl až nedělní úklid knihovny v obývacím pokoji.   Při 
oprašování „Malého prince“ vypadla z knihy nějaká bílá obálka. Po hlubším přezkoumání jsem 
zjistila, že je plná fotografií z matčina mládí. Konkrétně z dovolené v Bulharsku. Právě toto místo bylo 
za socialismu jedinou možností podívat se do teplých krajin. Ihned jsem volala své drahé polovičce 
s návrhem navštívit ono místo. Nadšeně souhlasil. Rozhodli jsme se tedy uspořádat „retrovýlet“ do 
Bulharska po stopách našich rodičů.           

 
 Nejprve jsme zhotovili itinerář naší cesty, pak už jen stačilo koupit lístky na autobus     a mohli 
jsme vyrazit. Cesta přes Slovensko a Maďarsko probíhala bez problémů. Po opuštění Schengenského 
prostoru však autobus náhle zastavil. Dovnitř vběhlo komando pěti    celníků, kteří začali prohledávat 
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nejen autobus, ale i naše osobní věci. Jeden z policistů náhle upřel zrak na mého přítele. Prohlédl si 
jeho vlasy spletené v dready a řekl něco nám neznámým jazykem. Pomocí gest jsme pochopili, že 
máme vystoupit z autobusu. Museli jsme vyprázdnit kapsy a vyskládat veškerá naše zavazadla. Poté, 
co důkladně prohledali i poslední pár ponožek, gestem naznačili, že si věci můžeme naskládat zpět do 
batožin a odjeli. Náš autobus se však najednou začal rozjíždět. Briskně jsme házeli věci do zavazadel, 
ale než jsme vše dobalili, stačili jsme už vidět jen zadní nárazník. 
 Chvíli jsme se na sebe jen nevěřícně dívali. Podivná konverzace beze slov trvala snad věčnost. 
Tu jsem si uvědomila, že ani nevíme, kde se nacházíme. Přítel jako by věděl, na co jsem zrovna 
pomyslela, ukázal v dáli na velký neonový nápis „Serbia“. Byli jsme v Srbsku. Začala jsem panikařit, 
ale přítel zachoval chladnou hlavu. Navrhl stopovat na místo naší vysněné dovolené.  
 Po třech vyčerpávajících dnech jsme konečně dorazili na bulharskou pláž a užili jsme si 
nádherné dny plné slunce. Přestože to nakonec byla krásná dovolená, přítel mi musel slíbit, že příště 
pojedeme do Bulharska už jen letadlem.  

Denisa Lešková, 4.A 

Zlaté Hory v létě 

 Prázdniny v tomto zapadlém městě nedaleko polských hranic probíhají většinou stejně jako 

jinde. Krásné středisko, obklopené rozmanitou přírodou, bohatými lesy, čistou vodou, je svou krásou 

nepřekonatelné, ale po měsíci stráveném na jednom místě, bez přátel i bez možnosti kulturně se vyžít, 

vám každé město bude připadat více než nudné, ať je jakkoli nádherné. Kdekdo říká, že na krásu se 

dá koukat pořád a nikdy vás to neomrzí, ale to vám nesmí být osmnáct, nesmíte mít hlavu plnou 

veselých posezení s kamarády a mít jedinou představu: že prázdniny se nejlépe stráví na pořádně 

náročném festivalu nebo při několikahodinovém pobíhání venku.  

 
 Při prvních procházkách po okolí vás očaruje množství rozkvetlých květin, zvuk zurčícího 

potoka a nekončící zpěv ptáků, ale neuběhne ani pár týdnů a kytičky vás nevzrušují, voda se mění 

v nesnesitelný hluk a ptáky byste nejraději roztrhli vejpůl. Strávit prázdniny buď na internetu, nebo u 

televize není přesně to, co si mladý teenager představuje, a pětidenní výlet k babičce jednou za dva 

měsíce vás vážně nespasí. Dlouhé letní chvilky je možno trávit na brigádě, ale kdo by se dobrovolně 

zavíral na tak nebezpečné místo, jako je kuchyně místního malého hotelu, kde nad rozpálenými 

hořáky naměříte skoro třicet stupňů naprosto nehybného vzduchu? Kde každou chvíli hrozí, že se 

spálíte, pořežete nebo uklouznete, navíc bez výhledu, že byste za to dostali alespoň slušné 

odškodnění? Ano, přesně já. 

 Zlaté Hory jsou malé, příhraniční městečko, do nejbližšího většího města je to dvacet pět 

kilometrů, do Opavy něco kolem sedmdesátky. Dokonalé místo pro krásné letní dovolené, 
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s bohatstvím nejen historickým, ale i s možností objevování pozemských krás. Prázdniny tu probíhají 

úplně jako kdekoli jinde, jen s tím, že se můžete nudit obklopeni nádhernou přírodou.  

Lucie Šimková, 4.A 

Odvrácená strana rozjímání v čajovně 

 Tak jako většina mých vrstevníků jsem i já chtěla na prázdniny nějakou tu brigádu. Nakonec 

jsem vyslyšela přání své mamky a rozhodla se alespoň trochu vypomoct v její čajovně. 

 Každý den bylo otevřeno od tří, což hlásal i velmi dobře viditelný nápis na dveřích, takže 

doteď nechápu, proč se k nám někteří dobývali i dvě hodiny předem. 

S úderem třetí jsem tedy nedočkavce vpustila dovnitř, zapálila jsem vonnou tyčinku, zahrála si na DJ 

a čekala, co si hosté budou přát, přestože mi bylo jasné, že to ve většině případů bude vodní dýmka.  

 
 Nalít vodu do vázy, nacpat korunku, rozpálit uhlíky, připravit těsnění, šlauch, kleštičky a 

náustky, dýmku samozřejmě pořádně roztahat a " prosím, tak tady to  máte".  

 Většina hostů na takovou větu zareagovala poděkováním, ale našli se i takoví - zejména z 

mladšího osazenstva - kterým základy slušného chování ještě asi nikdo nevysvětlil. 

 Jak doba postupovala a hosté se měnili, poznávala jsem stále nové a nové lidi a někdy to bylo 

velice příjemné, jindy už méně. 

 Když jsem  například uklízela stůl a našla ubrousek, na němž bylo napsané: děkujeme :-), 

zahřálo mě to u srdce a den byl hned veselejší.  

 Ovšem o hodinu později mi tuhle radost dovedla zaručeně zkazit parta hlučných puberťáků, 

kteří se vůbec neuměli chovat a zůstal po nich  nepořádek. 

  

 Jak bych práci v čajce shrnula? Přináší a bude přinášet radosti i starosti, ale to už k práci 

prostě patří. Jsem ráda za  příjemné hosty, kteří se umí usmát, poděkovat 

 a pochválit, ale i za nezdvořilce, kteří pomalu neřeknou ani bů, protože právě na těch piluji svou 

trpělivost a schopnost být zdvořilá ke komukoli. 

Vendula Schvanová, 4.A 
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