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„Slezské gymnázium změní své dosavadní 
působiště,“ dozvěděli se jeho studenti z úst 
svých nadřízených přibližně před rokem. 
Někdo se zhroutil, jiný z vlastních slz 
založil malý potůček, linoucí se podél stěn 
bývalé školní budovy na Krnovské ulici 
69. Smutek zavládl v řadách tamního 
studentstva. Zkrátka. Byl to šok na n-tou! 

„Co jsem komu udělal?“ vyčítal jsem si při 
jednom nostalgickém uvažování nad – teď 
již dřívějšími – prostorami školy během 
letošních letních prázdnin. Děsil jsem se 
myšlenky na čtvrtý ročník v zajetí předtím 
tolik známé „Komendy“.  

Jaké to asi bude? Už nikdy nebudu 
z vyhřátého místečka v první lavici koukat 
na koruny stromů v sadech, už nikdy se mi 
nepoštěstí zamknout nevinného na 
chlapeckých záchodech, aniž by opodál 
nestál kabinet několika členů učitelského 
sboru… Kdo nezažil, nepochopí.  

To byly časy, všechno se mění… Takřka 
každému stará školička utkvěla v srdci a 
z nové „základny“ Slezského gymnázia 
hned vedle rivalů z „Mendláku“ měl každý 
obavy. Nedivte se pak, že na doby nedávno 
minulé se vzpomínalo ve velkém a hlavně 
v dobrém. 

Jak by také ne. Vedení slibovalo renovaci 
objektu budoucí školy se vším všudy. Při 
jedné lednové procházce jsem však 
zkoprněl: nerenovovalo se, ve starých 
prostorách bývalé „hokejovky“ pověstné 
kameny na sobě zůstávaly.  

„Nechej věcem volný průběh, třeba to 
nebude nejhorší,“uklidňovali mě kamarádi. 

A nebylo! Když jsem třetího září 2007 
zavítal do gymnázia, nebyly to halucinace, 
ba dokonce ani fata morgana neošidila 
pětici smyslů. Byla to skutečnost: opravená 
– podotýkám pěkná – školní budova se 
velmi zamlouvala nejen mně. Tatam byla 
Krnovská. 

 

 

 

Začala tak nová epocha  života „slezských 
gympláků“. Nikdo nemohl začínat 
negativními slovy – už kvůli jídelně. 
S hrůzou v očích dnes vzpomínám na dech 
beroucí tlačenice v útrobách obchodní 
akademie. Jídlo tam někdy mívalo 
nevalnou chuť a ty malé stoly …raději 
pomlčet. Nebe a dudy… 

S radostí se tedy pasuji do role jednoho 
z kantorů a ohodnotím budovu na 
Komenského ulici a Zámeckém okruhu a 
Těšínské ulici známkou výborná. Opravdu 
nelze jinak. Některé záležitosti je sice ještě 
nutno dodělávat „za pochodu“, ale 
jistojistě jdeme vstříc „lepším zítřkům“. 

A co vzpomínky na Krnovskou? Jenom a 
pouze v dobrém, jen v dobrém…                                                                                                       

                                                                                                                            

Autor článku činí po měsíci a půl dodatek: 

Vše, o čem jsem se zmínil v souvislosti 
s jídelnou, byl klam, který jsem v prvních 
dnech nerozpoznal. Omlouvám se. 
Skutečnost se nyní diametrálně liší! Řady 
studentů se táhnou až na chodbu… zlatá 
obchodka! 

                         
P. Dušek (4. B) 

 

 

 

 

Na konci minulého školního roku  vydala 
expertní komise při Internacional 
Education Society Ltd. v Londýně  po 
předchozím všestranném posouzení 
souhlas se zapojením  Slezského gymnázia 
Opava do projektu Certificate.  

Londýnská centrála společnosti posuzuje 
především kvalitativní úroveň vzdělávací 
instituce, rozsah vzdělávacího programu a 
v neposlední řadě i úroveň jeho 
pedagogického zajištění. 

 
Každého dne se n ěco po číná i kon čí 

 

 
SGO nositelem mezinárodního 

certifikátu IES  
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Naše gymnázium tedy získalo právo 
uvádět svoji příslušnost v projektu IES 
CERTIFICATE a používat originální znak 
IES při poskytování informací o škole. 
Spolu s výše uvedeným gymnázium 
získalo oficiální certifikát vzdělávací 
instituce. 

Absolventi  Slezského gymnázia tak mají 
možnost  po ukončení studia získat  kromě 
maturitního vysvědčení i mezinárodní 
certifikát IES, který prestiž jejich vzdělání 
ještě zvýší.  

 

Mgr. Zita Dočekalová 

 

 

 

 

Dva měsíce utekly jako voda, prázdniny 
jsou fuč a opět se vracíme do školy. Tváře 
jsou stejné, zážitky z prázdnin taky, nikdo 
se nezměnil (včetně učitelů).  

 A přece je něco jinak. Otevírá se před 
námi totiž poslední ročník našeho studia na 
střední škole a všem v očích vidíte stejné 
otázky: jaký bude poslední rok? Udělám 
maturitu? Jestli ano, co potom? A tak dále 
a tak dále, otázek je mnoho a málokdo umí 
uspokojivě odpovědět alespoň na jednu 
z nich. Už to nemůžeme brát na lehkou 
váhu, nejde přece jen  

o „obyčejnou“ známku z testu. Teď se 
jedná o naši budoucnost. A spousta z nás 
se ptá: jaká bude a co mě v ní čeká? 

 Podle mého názoru je na každém, 
aby se o svou budoucnost postaral co 
nejlépe, aby si ji co nejvíce zajistil. Pilné 
studium, četba, nějaká ta práce navíc – to 
je příklad toho, co nám může pomoci. Ale 
také to musí být především odhodlání, 
snaha a pracovitost. Přece jen má člověk 
lepší pocit, když ví, že udělal maximum. 

 Ve čtvrtém ročníku ovšem přichází 
zásadní zlomový bod pro každého z nás a 
tím je rozhodování. A není to už dětská 

otázka: „čím budeš, až vyrosteš?“ Teď 
jsme tedy vyrostli, ale mnozí stále nemají 
zcela jasno, co by chtěli dělat, kde by 
chtěli pracovat, co by je bavilo. 

 Někteří mají cíl vytčený, ale také oni 
jsou v nejistotě: co když se to nepovede? 

 Takže se může zdát, že čtvrtý ročník 
je jen samý stres, učení, knížky, 
testy...Prostě škola, škola, škola. Stává se, 
že to někoho úplně pohltí, ztratí se ve 
veškerém shonu kolem maturit a už se toho 
nevymotá. 

 Určitě se to může stát i mně, ale 
myslím, že i v takovém šílenství, jaké je 
obvykle spojené se závěrečným ročníkem, 
můžeme nalézt i optimistické momenty. 
Například stužkovací večírek či vymýšlení 
maturitního tabla můžou být zdrojem 
legrace a příjemného odlehčení od všech 
nerváků, byť jen dočasné. 

 A nakonec: nejsme na to sami, ani u 
té příšery maturity. Vždy se v našem okolí 
najde někdo, kdo poradí, pohladí na duši, 
dodá odvahy. Máme rodinu, máme 
kamarády, ale hlavně při nás musí stát naše 
odhodlání a veselá mysl. Věřím, že potom 
nemůže být dokončení čtvrtého ročníku tak 
hrozné. Chce to jen jedno: chtít. 

                         
A. Čerevková (4. D) 

 

 

 

 

 

Kde jste studovala? 
NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ 
OU. 
 
Jaký byl Váš nejhorší trapas během 
studií? 
NEVZPOMÍNÁM SI. SNAD ŽÁDNÝ 
NEBYL. NEJSEM PRŮŠVIHÁŘSKÝ 
TYP. 
 

 
Na prahu 4. ro čníku 

 
 

 
Rozhovor s Mgr. Krajcovou 
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Co Vás vedlo k výběru nelehkého 
povolání učitelky – máte to v rodině? 
PŮVODNĚ JSEM CHTĚLA PRACOVAT 
V CHEMICKÉ LABORATOŘI. BĚHEM 
POSLEDNÍHO ROKU STUDIA JSEM  
MĚLA MOŽNOST NA KRATIČKÝ 
ÚVAZEK UČIT A ZAČALO MĚ TO 
BAVIT. 
A KDYŽ SE PTÁTE, JESTLI MÁME 
UČENÍ V RODINĚ – ANO, MOJE 
MAMINKA JE TAKÉ UČITELKA. ALE 
TENHLE FAKT NEBYL PRO VÝBĚR 
MÉHO POVOLÁNÍ ROZHODUJÍCÍ. 
 
Proč jste zvolila SG? 
KDYŽ JSEM SE ROZHODLA, ŽE 
BUDU UČIT, PŘÁLA JSEM SI, ABY TO 
BYLO PRÁVĚ NA GYMNÁZIU. A ONO 
TO VYŠLO! 
 
Jaké máte koníčky? 
HLAVNĚ SPORT: ASI 12 LET JSEM 
ZÁVODNĚ HRÁLA STOLNÍ TENIS. 
TEĎ SPÍŠE AEROBIK, POSILOVNA, 
V ZIMĚ LYŽOVÁNÍ. A RÁDA 
CHODÍM DO PŘÍRODY. 
 
Jste zadaná? 
ANO. SNAD ŠŤASTNĚ A NA CELÝ 
ŽIVOT. 
 
Jak Vás uvítali kolegové?  
PŘÍVĚTIVĚ. ASI JSEM MĚLA ŠTĚSTÍ, 
PROTOŽE V KABINETĚ MÁM MOC 
FAJN KOLEGYNĚ. I OSTATNÍ 
KOLEGOVÉ MI OCHOTNĚ PORADÍ, 
KDYŽ POTŘEBUJI. 
 
Líbí se Vám některý z nich? 
JE ZBYTEČNÉ ODPOVÍDAT – VIZ 
OTÁZKA Č. 6. 
 
Už máte odučených pár hodin: jaké 
máte pocity? 
CELKEM FAJN. DOBŘESE MI 
PRACUJE S MLADÝMI LIDMI, I KDYŽ 
NĚKDY JE TO VELICE OBTÍŽNÉ. 
 
Budete pokračovat v učitelské profesi? 
Neuvažujete i o něčem jiném? 

NEUVAŽUJI. RÁDA BYCH U TÉTO 
PROFESE ZŮSTALA. 
 
Děkujeme za rozhovor. 

                                                                                   
V. Verbíková, 4. B + A. Čerevková, 4. D 

 

 

 

 

Další tři zlaté medaile si do své 
úctyhodné sbírky titulů z mistrovství 
světa připsal travní lyžař ze Suchých 
Lazců Jan Gardavský. V italském 
Welschnofenu se stal juniorským 
šampiónem v superobřím i obřím 
slalomu a v superkombinaci.  

 

Teprve osmnáctiletý student 4. C 
patří již delší dobu k absolutní světové 
špičce v tomto sportovním odvětví. V Itálii 
svůj nesporný talent přetavil ve svůj třetí, 
čtvrtý a pátý juniorský světový titul. „Chtěl 
jsem především obhájit zlatou medaili ze 
slalomu, ale nakonec to byla jediná 
disciplína, která mi ve Welschnofenu 
nevyšla,“ usmíval se Jan Gardavský. Svým 
triumfem částečně překvapil i sám sebe. 
„Je to fantastické, ani v tom nejhezčím snu 
by mě nenapadlo, že budu odjíždět se třemi 
zlatými medailemi,“ pokračoval světový 
šampión.  

V úvodní den mistrovství byl na 
programu superobří slalom. V něm Honza 
své soupeře jednoznačně „převálcoval“ a 
s více než vteřinovým náskokem se mohl 
radovat z prvního titulu. Následující den se  
postavil na start obřího slalomu. „Po 
prvním kole jsem byl na druhém místě. Do 
druhého kola jsem odstartoval s velkým 
odhodláním a nasazením, což se nakonec 
vyplatilo.“  

„Mrzí mě jen pád při slalomu, který 
je mou nejoblíbenější disciplínou. Zaváhal 
jsem při průjezdu jedné z branek, to se mi 
stalo osudným,“ poznamenal.  

 
Jan Gardavký je 

trojnásobným mistrem sv ěta 
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Závěrečný den šampionátu se 
poprvé v historii jela superkombinace. 
Tato atraktivní podívaná nabízí divákům v 
jednom závodním dnu napínavé boje v 
rychlostním superobřím slalomu a v 
jednokolovém slalomu. „Závod byl 
neobyčejně vyrovnaný. Ve druhém kole 
většina mých soupeřů nezvládla velice 
zrádnou trať. Sám jsem měl v průběhu 
jízdy nemalé problémy, ale všechny jsem 
nakonec zvládl a dojel na prvním místě,“ 
pochvaloval si Honza. 

                                                                                                                             
J. Vaněk, 4. C  

 

 

 

 

Praho! Ty matko měst, ty stověžatá dílno 
lidského hemžení, centre všeho dění a 
výkvěte českého národa. Tys otevřela svou 
laskavou náruč a přijala do svého lůna 
cestovatele z daleka, aby se tebou mohli 
pokochat a spatřit tvou krásu. 

Vystoupili jsme z vlaku a pohledem 
spočinuli na nádherných malířských 
výtvorech pražských sprejerů. O kousek 
dál se válel bezdomovec a na lavičce spal 
nemytý romský spoluobčan. Dokonce se 
ani nemusíte plahočit až na náměstí jako v 
Londýně – holuby můžete nakrmit přímo 
v hale! Navíc za čtyřicet korun se lze 
pohodlně osprchovat přímo na nádraží. 
Tedy ne, že bych to těm umývárnám věřila, 
ale příležitost tu je. Praha je prostě luxus. 

Následovala cesta na ubytování, abychom 
se zbavili těžkých zavazadel. Nasedli jsme 
na šalinu…tedy vlastně pardon, tady se 
říká tramvááj...připlácli se na „vokna“ a 
sledovali venkovní scenérii. Upřímně – 
kdybych předem nevěděla, do jakého 
města jsem se dostala, někdo by mi řekl, ať 
hádám, bez zaváhání bych tipovala 
Ostravu.  

Nicméně Na Hubálce nás přivítala milá 
paní s ruským přízvukem a my konečně 

poznali, co v Praze znamená, když se řekne 
„k dispozici kuchyňka“. Na stolečku 
v chodbě, kde se běžně chodilo z patra do 
patra, stála varná konvice, která jistě 
pamatovala lepší časy, elektrická plotýnka, 
na kterou se nikdo neopovážil ani sáhnout, 
a mikrovlnka, jež hrozila výbuchem, kdyby 
se ji někdo pokusil zapojit do zásuvky. 
Nutno podotknout, že konvice nám po 
dvou dnech začala protékat. K celkové 
idylce a vzhledem k ruské národnosti 
majitelky chyběl jen samovar. 

Prvním bodem  programu byla 
čtyřhodinová prohlídka židovské čtvrti. Ač 
byla přednáška o židovských svátcích a 
zvycích sebezajímavější, začala se nás 
zmocňovat únava. Všichni proto nadšeně 
přivítali prohlídku v terénu. V první 
synagoze jsme dokonce dostali tematické 
(reklamní) židovské čepičky. Jak mi bylo 
posléze řečeno, měly se vracet. Inu pozdě, 
leží mi doma na stole. Samotná exkurze 
byla poutavá – dům popsaný zevnitř pouze 
stejnými nápisy jsem ještě neviděla a 
každá stěna nabízela nové a nové seznamy 
jmen k prostudování. Dokonce jsem viděla 
pravé Židy! Den se nám zlepšuje, třebaže 
nás na hřbitově zastihla průtrž mračen a 
výklad se zvrhnul v přeskakování kaluží. 

„Chci vidět orloj!“ nechala jsem se slyšet. 
Cestou na Staroměstské náměstí jsem si 
krátila čas počítáním japonských turistů. 
Za každého jednu čárku propiskou na ruku. 
Vzdala jsem to ani ne po padesáti. 
Prorazila jsem si cestu davem a zklamaně 
hleděla na tu malou věc, kterou všichni tak 
opěvují. Na fotkách rozhodně vypadá 
majestátněji. 

To Stavovské divadlo je skvost. Koho by 
napadlo vytvořit interiér v šedo-modré? 
Neotřelé, nápadité! Oproti tomu divadlo 
Na Palmovce mi přišlo…jak to říct…nic 
moc. Zkrátka máme tady v Opavě daleko 
pěknější. Co se týče samotného 
představení O myších a lidech – to se mi 
líbilo. Jedinou vadou bylo, že jsem předem 
věděla, jak to vše skončí. Holt součást 
staršího učiva, které jsem kupodivu za letní 

 
V Praze je blaze, no ne? 
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prázdniny (v tomto případě bohužel) 
nevypustila z hlavy.  

Další věcí, na kterou jsem se vyloženě 
těšila, byla Zlatá ulička. Cítila jsem se jako 
na návštěvě v Hobitíně. Roztomilé malé 
domečky přímo vyzývaly k tomu, aby se 
v nich usídlil nějaký hobit, na lavičce 
bafčil fajfku a rozmlouval se sousedy. 
Škoda, my jsme žádné pohádkové bytosti 
nespatřili – pouze zaměstnance městské 
úklidové služby, kteří se ochomýtali tak 
nešťastně, že jsme jejich razící oranžové 
uniformy měli na každé fotce. 

Obchůdky na Staroměstském náměstí a na 
Václaváku jsou kapitolou samy o sobě. 
Matrjošky měly na sobě obrázky dokonce i 
Britney, Lenona a Spidermana. Přívěsky se 
siluetou Prahy, pohlednice, trička a 
skleněné ozdoby byly téměř na každém 
rohu. Nemluvě o několika klenotnictvích 
na každé ulici. Jelikož jsem ani v jednom 
z nich neviděla nikoho, kdo by  něco 
kupoval, začala jsem mít pochyby, jak se 
tyhle luxusní obchody vůbec uživí. 

Zklamáni byli jedinci, kteří jsou zvyklí 
kupovat si na Dolňáku v hladovém okně 
hamburger za dvacku. V Mekáči jsme 
museli sáhnout do kapsy mnohem hlouběji, 
ale takoví blázni, abychom za hambáč 
vysolili stovku, jsme fakt nebyli. Naštěstí i 
tady je možnost zajít si do Tesca. 

Hostel není jen jméno pokleslého 
hororového filmu, ale docela běžný název 
ubytování pro mladé, chudé (i když s tím 
se dá polemizovat) studenty. To, co se 
v Opavě vůbec nevyskytuje, je zde téměř 
všude. Zajímavé, docela bych si chtěla 
zkusit v něm bydlet a zjistit úroveň. 

Je hříchem přijet do Prahy a nevidět 
Karlův most, takže ani my jsme nezůstali 
pozadu. Protože jsme však na něj nepřišli 
ze Starého města, nýbrž z druhé strany, kde 
se něco opravovalo, a levá strana byla 
pokryta igelity a lešením, ani jsem si 
nevšimla, že už jsme skutečně na něm. 
Představovala jsem si ho větší, delší. 
Možná jsme na něj měli zajít ve vhodnější 
dobu a ne hned z rána. Malíři a obchodníci 

ještě nerozložili své stánky a turisté ještě 
spali. Pusto, prázdno – zkrátka to celé 
nějak postrádalo atmosféru. 

Výlet však neměl charakter pouze 
povinných exkurzí, takže jsme měli 
spoustu volného času pro vlastní aktivity. 
Většina z nás si zašla na výstavu mrtvých 
těl Bodies, na Petřínskou rozhlednu, do 
bludiště a na hvězdárnu (já osobně na ni 
šla, i když bylo zataženo – prohlédla jsem 
si aspoň dalekohledy - a protože jsme tam 
byly jen dvě, já a kamarádka, příjemně 
jsme si popovídaly s astronomy). S velkým 
nadšením jsem taktéž navštívila dvě 
promítání 3D kina IMAX. Prostorová iluze 
vážně perfektní. 

I když se může z mého reportu zdát, že 
nejsem Prahou příliš potěšena a většina 
věcí mě zklamala, hodnotím výlet 
pozitivně. Ono je ostuda nenavštívit 
alespoň jednou za život hlavní město a 
viděla jsem tak všechny věci, o nichž jsem 
doposud jen četla. 

Navíc jsem měla celou dobu radostný 
pocit, že „tady to všechno je“. Co vídáme 
běžně v televizi (herci, moderátoři, úžasné 
akce…), je skutečné! Pražané si to nejspíš 
ani neuvědomují, ale my z druhého konce 
republiky to zakusíme naplno. V Praze to 
zkrátka žije! 

                                                                  
Veronika Rychlá (4.D) 

 

 

 

Pro ty, kteří její jméno ještě nezaslechli, je 
nutno dodat, že se jedná o „novicku 
v učitelském sboru. Vyučuje anglický 
jazyk a souhlasila s exkluzivním 
rozhovorem pro školní časopis. 
 
Splnilo toto povolání Vaše očekávání? 
ANO. 
 
Vynikala jste za studentských časů ve 
škole nebo jste patřila do průměrné 
šedi? 

 
Rozhovor s Mgr. Hronkovou 
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PRŮMĚRNÁ ŠEĎ, ALE LÍBILO SE MI 
TAM. 
 
Jste samotářka nebo dobrá společnice? 
DOBRÁ SPOLEČNICE. 
 
Třináctá komnata aneb co jste o sobě 
nikdy neprozradila: 
ANI TEĎ NEBUDU NIC 
PROZRAZOVAT! 
 
Co říkáte na novou školu: může být ještě 
hezčí místo na Zemi? 
VELMI POCHYBUJI, ŽE EXISTUJE 
HEZČÍ MÍSTO. 
 
Mozart  nebo R. Williams … Proč? 
WILLIAMS – PROTOŽE MÁM JEHO 
CD. 
 
Děláte nějaký sport? 
ÚSPĚŠNĚ PROVOZUJI IN-LINE 
BRUSLENÍ, LYŽOVÁNÍ, PLAVÁNÍ … 
PROSTĚ VŠECHNO. STRAŠNĚ MĚ TO 
BAVÍ. 
 
Sledujete pohádky? Nebo jste spíš 
vážnější charakter či tvrdý oříšek? 
MÁM RÁDA TŘI OŘÍŠKY PRO 
POPELKU. 
 
Jak dlouho na škole vydržíte (počítejte 
ve dnech)? 
DOKUD MĚ TU STRPÍ. 
 
Děkujeme za rozhovor. 

D. Vargová, P. Dušek, 4. B                                                                            

 

 

Zavřete na chvíli oči a představte si Afriku. 
Tropické lesy zvlhlé deštěm, úzké liánové 
mosty houpající se nad vodnatou řekou, 
řev  opiček.  

Někde uprostřed těchto hlubokých lesů žije 
malý chlapec tmavé pleti. Jmenuje se 
Amadou Keita a je náš syn. Tedy ne, že 
by se 3.C snažila vychovávat malé dítě, ale 
adoptovali jsme Amadou na dálku, a dali 
mu tak velký dar. Ne, nedostane značkové 

tričko ani nový mobil, ale otevře se mu 
možnost chodit do školy. A tak zatímco 
my budeme každé ráno proklínat školu, do 
které musíme jít, on bude do té své chodit 
s úsměvem a vědomím, že ho v budoucnu 
nepotká stejný osud jako stovky dalších 
afrických dětí, které umírají pro nedostatek 
jídla, ale že někdy možná pomůže své 
maličké zemičce povstat z prachu  bídy.  

Amadou Keita žije v Kankanu - jednom 
z větších měst státu Guinea na pobřeží 
Atlantského oceánu. Jeho rodina se živí 
drobným zemědělstvím, což ovšem 
nedokáže uživit sedm hladových krků  

a poskytnout každému úplné vzdělání. 
Proto se malý Amadou dostal až k nám. 
Finanční částka, kterou mu budeme posílat, 
uhradí školné, všechny učební pomůcky a 
povinnou školní uniformu. Ve škole se 
bude učit francouzštinu, která je úředním 
jazykem.  

Překvapilo mě, že lidé žijící v jednom státě 
neznají jazyk, který by je stmeloval 
dohromady. Vždyť schopnost domluvit se je 
jedna z nejdůležitějších dovedností člověka 
a neporozumění už přineslo řadu 
zbytečných válek.  

Celá naše třída se velmi těší, až nám pošle 
první dopis. I když v něm budou chyby, i 
když bude psáno nejistou rukou, bude nás 
hřát myšlenka, že naše snaha o pomoc není 
zbytečná, ale že přináší první ovoce. 
S myšlenkou adoptovat africké dítě přišel 
Petr Masný a taky se postaral o veškeré 
zařizování ohledně adopce, proto mu patří 
uznání.  

Co říct závěrem? Snad jen, že moře je 
složeno z kapiček vody a i malá pomoc je 
důležitá, protože v konečném součtu může 
ukázat ohromující výsledky. 

Doufám, že vás náš projekt oslovil a sami 
se pustíte do něčeho podobného, neboť 
v Africe čeká spousta dětí na  pomocnou 
ruku, která by je  vyvedla z problémů, 
zaviněných nedostatkem financí. 

                                                                             
L. Ondraschková, 3. C 

 
Adopce na dálku 
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Být mlád a mít lásku – co víc si přát? 

(perské přísloví) 

 

…konkrétně na našem gymnáziu je 
zakázáno vystavovat  vzájemné sympatie 
příliš na odiv. Jaký pro to může mít škola 
důvod? Závidí snad pedagogové mladým? 
Chtějí se stát zachránci mravů? Pohoršuje 
je to? Nebo snad chtějí ušetřit méně 
šťastné studenty, kteří buď partnera 
nemají, nebo se jejich „drahá polovička“ 
vyskytuje jinde než v útrobách stejné 
instituce, depresivního pohledu na ty 
šťastnější? 

Oficiální zdůvodnění zní: škola je veřejný 
prostor – vzdělávací instituce – a 
partnerské vztahy jsou čistě osobní a 
soukromé záležitosti studentů a mělo by se 
k nim podle toho přistupovat. 

Ale…vy jste nikdy nebyli zamilovaní?  

                                                                                                                    
H. Musilová, 4. D 

 Pozn.: pasáž je výňatkem z úvahy 

 

 

 

 

 

Jak a kde jste prožil léto? Připravoval 
jste se na učení, nebo jste si jenom užíval 
volna? 
PROJEL JSEM SE SE SVOU SLEČNOU 
PO REPUBLICE NA KOLE, PAK JSME 
BYLI NA TÁBOŘE A NA KONCI 
PRÁZDNIN JSME S MANŽELKOU 
REKONSTRUOVALI V OPAVĚ BYT. 
NA UČENÍ JSEM SE PRŮBĚŽNĚ 
PŘIPRAVOVAL POSLEDNÍCH ŠEST 
LET, TAKŽE O PRÁZDNINÁCH UŽ 

JSEM LADIL POLSEDNÍ 
NEDOSTATKY – NAPŘ. JSEM SE 
KONEČNĚ SNAŽIL POCHOPIT 
SČÍTÁNÍ ZLOMK Ů… NO, SNAD 
PŘÍŠTÍ PRÁZDNINY. 
 
Proč jste se rozhodl pro učitelskou 
profesi? 
VŽDYCKY JSEM CHTĚL BÝT 
PROFESIONÁLNÍM SPORTOVCEM, 
ALE POSTUPEM ČASU JSEM ZJISTIL, 
ŽE JEDINOU MOŽNOSTÍ, JAK SE 
MŮŽU UŽIVIT SPORTEM, JE STÁT SE 
UČITELEM TĚLOCVIKU. 
 
Když učíte TV, určitě jste měl v dětství 
oblíbený sport: jaký? Dosáhl jste 
úspěchů? 
UŽ OD DĚTSTVÍ JSEM INKLINOVAL 
SPÍŠE KE KOLEKTIVNÍM SPORTŮM. 
VELKÝCH VÝSLEDKŮ JSEM NIKDY 
NEDOSÁHL, NEBOŤ MŮJ SKVĚLÝ 
INDIVIDUÁLNÍ VÝKON NESTA ČIL 
K TOMU, ABY UTÁHL ZBYTEK – 
VESMĚS PODPRŮMĚRNÝCH – 
SPOLUHRÁČŮ. NA NEDÁVNÉM 
SRAZU NAŠEHO DĚTSKÉHO 
FOTBALOVÉHO TÝMU JSEM SE 
DOZVĚDĚL, ŽE PŘESNĚ STEJNÉ 
DŮVODY KRACHU SVÉ SPORTOVNÍ 
KARIÉRY UVÁDÍ V ROZHOVORECH 
KAŽDÝ Z MÝCH TEHDEJŠÍCH 
SPOLUHRÁČŮ. TAKŽE NA TOM 
OPRAVDU ASI NĚCO BUDE. 
 
Pletou si Vás lidé se studentem? 
JENOM TEHDY, KDYŽ SE MI SNAŽÍ 
ZALICHOTIT. 
 
Co děláte, když se potřebujete 
odreagovat? 
ZPRAVIDLA SE ODREAGUJI. 
 
Stal se Vám trapas, o který byste se 
mohl s námi podělit? 
TRAPASŮ SE MI STALA SPOUSTA, 
ALE NENAPADÁ MĚ ŽÁDNÝ, O 
KTERÝ BYCH SE CHTĚL DĚLIT. 
KDYBY SE OVŠEM NAŠEL NĚKDO, 
KDO BY O MOJE TRAPASY PROJEVIL 

 
Být mlád a mít lásku 

 
Rozhovor s Mgr. Kumstátem 
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ZÁJEM, MŮŽEME SE SPOLU 
DOHODNOUT. ZA ROZUMNOU CENU 
MU ODPRODÁM VŠECHNY SVOJE 
TRAPASY NA PŘÍŠTÍ ROK. BUDE SE 
MI SICE BEZ NICH ŽÍT TĚŽKO, 
BUDU-LI VŠAK VĚDĚT, ŽE JSOU 
V DOBRÝCH RUKOU, SNAD SI 
ZVYKNU. 
 
Jaké jste byl dítě? 
SPÍŠE ŽIVĚJŠÍ. 
 
Jste zastáncem přísnější nebo volné 
výchovy dětí? Měl jste možnost si to už 
v praxi vyzkoušet? 
JSEM ZASTÁNCEM 
DEMOKRATICKÉHO ZPŮSOBU 
VÝCHOVY. V PRAXI SI TYTO 
METODY ZATÍM ZKOUŠÍM ZÁSADNĚ 
NA KRÁTKODOBÝCH AKCÍCH TYPU 
TÁBORŮ, SPORTOVNÍCH VÝCVIKŮ 
ČI ŠKOL V PŘÍRODĚ. MÁ TO JEDNU 
NESPORNOU VÝHODU: MOJE 
NEÚSPĚŠNÉ POKUSY NEJPOZDĚJI PO 
MĚSÍCI ODJÍŽDĚJÍ NECHAT SE 
PŘEVYCHOVÁVAT ZASE NĚKÝM 
JINÝM. 
 
Koho byste si s sebou vzal na opuštěný 
ostrov? 
NENAPADÁ MĚ NIKDO, KOHO BYCH 
NESNÁŠEL TAK MOC, ABYCH MU 
PŘÁL STRÁVIT SE MNOU ZBYTEK 
ŽIVOTA NA OPUŠTĚNÉM OSTROVĚ. 
 
Máte motto, kterým se řídíte? 
PŘEDMINULÝ ROK JSEM SI DAL 
POSLEDNÍ PŘEDSEVZETÍ, ŽE SE UŽ 
NIKDY NEBUDU ŘÍDÍT ŽÁDNÝM 
PŘEDSEVZETÍM. KRÁTCE NATO 
JSEM SI UVĚDOMIL, ŽE JESTLI SE 
CHCI TÍMTO ŘÍDIT, NESMÍM SE JÍM 
ŘÍDIT. TEDY – ABYCH TOTO 
PŘEDSEVZETÍ NAPLNIL, MUSÍM JEJ 
ZÁROVEŇ PORUŠIT. 
OD TÉ DOBY, CO JSEM TENTO 
ROZPOR ZJISTIL, SE ČASTO 
UPROSTŘED NOCI PROBOUZÍM 
V KAPIČKÁCH STUDENÉHO POTU A 
AŽ DO RÁNA PAK NEMOHU 

USNOUT. TAKÉ CÍTÍM, JAK SE MOJE 
OSOBNOST POD TÍMTO 
NESKUTEČNÝM TLAKEM 
POMALIČKU ROZPADÁ A NĚKTERÉ 
JEJÍ ČÁSTI POSTUPNĚ ZTRÁCÍM. 
PROTOSE SNAŽÍM CHODIT PO 
MĚSTĚ I PO ŠKOLE PO STÁLE 
STEJNÝCH TRASÁCH, ABYCH 
POZTRÁCENÉ KOUSKY ZASE MOHL 
POSBÍRAT. KDYBY SE PŘESTO 
STALO, ŽE TŘEBA PRŮVAN NĚJAKÝ 
DROBEČEK MÉ OSOBNOSTI ZAVANE 
DO MÍST, KAM NIKDY NECHODÍM, A 
VY JEJ NAJDETE, VRAŤTE JEJ 
PROSÍM DO KABINETU 153. POCTIVÝ 
NÁLEZCE BUDE SAMOZŘEJMĚ 
PATŘIČNĚ ODMĚNĚN. 
 
Co vzkážete čtenářům KOSTKY? 
JE FAJN, ŽE ASPOŇ NĚCO ČTOU. AŤ 
JIM TO VYDRŽÍ! 
 
                                      Díky za rozhovor. 

                                                                                             
I. Grošaftová + P. Šmalcová, 4. D  
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Tanečnice 
 
Zářivá jako kapka deště ve světle 
pouličních lamp. 
Nebylo slyšet její kroky, 
tak lehké byly. 
Modré oči plné smíchu, 
šťastná byla tanečnice. 
 
Děravýma botama vířila jiskřivou vodou 
kaluží. 
Nebylo slyšet její dech, 
jen píseň. 
Kapky vody na rtech, 
šťastná byla tanečnice. 
 
Tančila mezi stíny deštivé jarní temnoty. 
Nebylo vidět její pohyb, 
tak rychlý byl. 
Alabastrová tvář červenala, 
šťastná byla tanečnice. 
 
Konečky prstů štíhlých rukou čeřily 
podvečer. 
Nebylo vidět její pohled, 
tak divoký byl. 
Fontány života tryskaly, 
šťastná byla tanečnice. 
 
Tolik bílých očí automobilů ji míjelo 
mezi semafory. 
Nebylo vidět tanečnici, 
tak šťastná byla. 
Odmítal se každý na ni podívat, 
lidé jsou závistiví... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorkou obou básní je A. Čerevková (4.D) 

 

 

 

 

Chvalozpěv na Havrana 
 
Černý jako oči půlnoci,  
pronikavý hlas zní krajinou. 
Poselství smutku, zmaru a nemocí 
zasáhne duši tvou - vinnou či nevinnou. 
 
Po křídlech klouže lesk duhový, 
modrý jako moře rozbouřené. 
Temně zelený, rudý i nachový 
donutí tě mít oči otevřené. 
 
Divoká síla v těle ukrytá, 
tolik svobody mu bylo dáno. 
Krásný, i když jen sedí a nelítá, 
nejkrásnější v mlhavé ráno. 
 
Jeho naléhavý hlas tě volá 
ne nepodobný hlasu smrti. 
Než z nebe silnější je z pekla - zdola. 
Tvou duši pomalu drtí. 
 
Nemá cenu vzpírat se jeho moci, 
brzy poznáš, že lze jen podlehnout. 
Jeho stín navštíví tě v noci, 
neboj se vedle něj ulehnout. 
 
Podvol se kouzlu jeho očí,  
když perutěmi tě přijde obejmout. 
Celý vesmír se podle něj točí  
a jiní už do tvého srdce nevejdou. 
 
"Chci se stát milenkou tvojí,  
Havrane, pokušiteli mého bytí. 
Ubozí muži, ti se mne teď bojí, 
zvenčí slyším jejich žalostné vytí." 
 
Ráno: "píšu tyto verše brkem havraním, 
On je pryč, vysoko nade mnou krouží. 
Sen skončil a nikomu o něm nepovím. 
Nemiluji Havrana, ale stále po něm 
toužím." 

 

 

 

 

 

 
Poezie pro pohlazení duše 
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