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Úvodní slovo 

 
Milí čtenáři, hlásíme se z redakce školního časopisu CMG, který 

jsme přejmenovali poněkud recesisticky - OSTUDYUM. Jo, vy 
nevíte, co je recese? Je to poněkud výstřední, žertovný kousek. My 
vám tyto kousky budeme předávat jako dvouměsíčník, zatím. Omluvte 
nás, jsme v záruce. Ale k tomu názvu. Ostudyum se dá chápat jako 
studentský žertík a vážná věc dohromady. Jako základové slovo – 
z češtinářského hlediska - slyšíme slovo ostuda, ke které máme občas 
všichni blízko a děsně se jí bojíme. Druhý význam je zcela zřejmý: 
časopis je o studiu, o studentech, jejich životě, radostech i strastech. 
Chtěli bychom, aby každá třída prezentovala něco pro ni v určité době 
typické, např. primáni první dojmy, oktaváni okamžiky „před smrtí“ 
/snad ne …/. Hlavně chceme, aby vás časopis bavil  a líbil se vám. 
Rádi otiskneme i příspěvky od dobrovolných dárců slov. Držte nám 
palce, jsme tu za vás a nebuďte moc přísní..   

                                                                      
        Vaše ostudná redakce 

________________________________________________________ 
  

 
 

obrázek z cyklu - zvědavý fotoaparát 
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Němý Bobeš - divadelní hra 

 
 
 

V úžasně restaurovaném divadle, 
tedy v divadelním sále Národního 
domu, jste se mohli zasmát tradičně 
inteligentnímu  
a  svěrákovskému humoru Divadla 
Járy Cimrmana v představení Němý 
Bobeš. Mamka mi říkala, že když 
byla malá, tak povinnou četbou byl 
román J. V. Plevy Malý Bobeš.  
Podobnost názvů je čistě náhodná, 
slovní hříčky hlavních představitelů 
jsou ztřeštěně brilantní a možnosti 
rozvíjení jednoduché dějové 
zápletky (o chlapci z české hájovny, 
kterého vychovávaly srny, a proto 
byl němý) jsou téměř netušené. 
Podobnost s českým Mauglím je 
zcela zřejmá.  
Krátké vstupy ze současnosti jsou 
prostřiženy retrospektivními vše 
vysvětlujícími dodatky. 
Hra končí samozřejmě 
cimrmanovským happyendem. 
Potlesk publika byl velmi dlouhý a 
přerostl téměř v ovace. Zkrátka 
Paráda. 
  

Kika, VIII 
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Čtěte!!! - Markus Heitz: Trpaslíci 
 
Trpaslíci – Kdo by je neznal? 

Většinou se však vyskytují jen jako 
doplňky příběhů s druhořadou 
důležitostí. Markus Heitz tak vsadil na 
správnou kartu, když se rozhodl napsat 
knihu právě o nich. Nejsou to žádní 
uchechtaní panáčkové, ale siláci 
s válečnými sekerami, ochotni 
skoncovat to s každou tlupou skřetů – a 
to je potřeba. Nejen tlupy skřetů, ale 
celé jejich armády spolu se zákeřnými 
temnými alfy (méně sličnými 
příbuznými elfů) ohrožují Skrytou zemi 
a není v silách trpaslíků, aby ji uchránili. 
Pozdě přicházejí lidé se svými 
armádami… Trpaslík Tungdil se tak 
pomalu stává poslední nadějí všech lidí, elfů a trpaslíků. Se svými 
přáteli vyrazil, aby ukoval zbraň, která zničí vůdce Mrtvé Země. 

Příběh trpaslíka Tungdila vás chytí a nepustí až do konce a jeho 
atmosféra vás plně pohltí. Děj je čtivý, napínavý, dobrodružný, prostě 
se všemi vlastnostmi úspěšného bestselleru. Bohužel se o něm nedá 
říct, že by byl originální, protože tu vyvstává určitá podobnost 
s Pánem prstenů – Tungdilovy osudy jsou až příliš podobné Frodovým  
dobrodružstvím…To by však nemělo vadit. Odborníkům na fantasy 
by se na knize nelíbila spousta věcí (na internetu je nepříznivých kritik 
dost), ale obyčejný smrtelník toho moc nevytkne. Není ke škodě, že 
kniha je bez ilustrací – ty by nám jen kazily krásnou tvořivost naší 
fantazie. Stejně tak, pokud se někomu zdá, že je kniha příliš objemná 
(571 stran), ať si zvyká. Vazba je pevná, přebal sedí – není co dodat. 
Čím více takových knih, tím lépe. 

Vyšlo i pokračování Válka trpaslíků a Pomsta trpaslíků,  které 
byste i s prvním dílem měli sehnat v knihkupectvích nebo na 
www.fantomprint.cz -  na těchto webových stránkách ostatně 
naleznete i spousty dalších skvělých fantasy a sci-fi knih. 

Dominik, II
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 Dramatizace biblického příběhu „Šalamounův soud“  

 
 
Ještě před svou smrtí dal král David pomazat na krále svého 

syna Šalomouna aby moudře vládl a pokračoval v otcově díle. Krátce 
nato David skonal. Šalomoun si uvědomil, že není moudrý a že z něj 
nikdy nebude takový král jaký byl jeho otec. Jednou se mu v noci zjevil 
Bůh a Šalomoun mu sdělil veškeré své 
trápení. Bůh se nad ním smiloval a za to, 
že nežádal bohatství, slávu a bezživotí 
těch, kteří ho nenávidí (bylo jich 
požehnaně) mu dal moudré a spravedlivé 
srdce a bohatství i slávu, aby v historii 
nebylo lepšího panovníka než byl 
Šalomoun. Šalomoun od té doby pomáhal 
soudcům řešit neřešitelné případy, byly 
mu dováženy dary z dalekých zemí a jeho 
moc byla každým dnem větší. Právě jeden 
z jeho soudů se stal slavným. Soud jistých 
dvou žen o dítě, který vyhrála žena, která 
vykřikla: „Ne, jen je proboha nezabíjejte, 
to děťátko jí dejte radši celé.“ Když mělo 
být dítě spravedlivě rozetnuto napůl.          

 
V hodině literatury jsme dostali za úkol na příští hodinu 

literatury naučit se a zahrát příběh Šalomounův soud. Paní profesorka 
nás určila do rolí režiséra, kostýméra, maskéra a všech rolí: Šalomoun, 
Bůh, David, dobrá žena, zlá žena, (služebník který přinese meč), … . 
Za týden literatura odpadla a tak jsme měli na vše o týden víc času.  
Režisér měl za úkol napsat scénář a určit kdo, co bude jak dělat. 
Kostýmér měl práci nejtěžší. Musel navrhnout kostýmy a částečně je i 
sehnat. Část kostýmu si ale “herci“ museli opatřit sami. Maskér musel 
zajistit líčení, rtěnky, ...  a měl za úkol všechny nalíčit. A dílo bylo 
hotovo a blížila se osudná hodina literatury. O velké přestávce jsme se 
někteří s pracným kostýmem museli převléct a téměř všichni nalíčit. 
To bylo práce.  
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A bylo to tady. O malé přestávce jsme udělali poslední 

maličkosti a zazvonilo… První skupina měla velmi dobré kostýmy a 
nevypadávaly jim texty. Druhá totéž plus ještě vypravěč a kulisy, ale 
kostýmy nepatrně pokulhávaly. Třetí skupina měla výtečného krále 
Davida a Šalomoun nebyl také nejhorší ovšem sem tam vypadl textík.  
Čtvrtou skupinu však reprezentoval opravdu “podivný“ plášť krále 
Davida (mikina), ještě divnější texty a malé výpadky paměti, Bůh se 
však mohl pochlubit svatozáří, kterou žádná skupina předtím neměla. 
Ty nejlepší ve své roli uvidíte na akci Studenti studentům. Nakonec se 
to všem líbilo.         

          Kuba, I 
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Jak se daří naší kvintě? 

 
I přesto, že jsme do tohoto roku vstoupili jako studenti vyššího 

gymnázia a musíme se poprat se seminárními pracemi, zažíváme i 
spoustu pěkných chvil. 

V první polovině září jsme se zúčastnili kurzu efektivního učení, 
na začátku října jsme měli kurz na Staré Vodě a následovaly dvě 
exkurze... 

Mě nejvíce oslovila exkurze do Slavkova u Brna, kde se 2. 
prosince 1805 odehrála „Bitva tří císařů“. Společně s tercií jsme 
navštívili slavkovský zámek, expozici věnovanou této bitvě a Mohylu 
míru. 

I přes trochu chladnější počasí se nám exkurze vydařila a na 
závěr vzkaz pro všechny, které tato exkurze teprve čeká: „Máte se na 
co těšit a určitě jeďte, protože to stojí za to!“ 
________________________________________________________ 
 

Mikulášské poděkování handicapovaných dětí 
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Kurz společenského chování a tance – z pohledu holky 

 
Vše začalo někdy koncem minulého školního roku, kdy si naše 

třída měla zamluvit u pana Šindlera termín tanečních. Tehdy jsem si 
uvědomila, že přichází, jak říká moje babička, jedno z nejkrásnějších 
období v mém životě. Já ale říkám, že to bylo jedno 
z nejchaotičtějších, nejnáročnějších ale také  nejvíce  zážitky nabité  
období v mém  životě. 

Dne 19. září jsem absolvovala první lekci tanečních. Nevěděla 
jsem, co mám čekat a na co se  připravit. Všichni okolo mě říkali, že 
je to krásné a mám se těšit. Mě to tak ze začátku nepřipadalo.Ve škole 
rovnou prohlásili, že nás z žádného předmětu omlouvat nebudou. 
Taneční vycházely na úterý, ve středu biologie, matematika, fyzika ... 
– samé krásné předměty....takže bylo jasné, že po každém kurzu bude 
dlouhé ponocování nad sešity. Jedním z rodinných příslušníků jsem 
byla uzemněna větou, že v životě se za všechno pěkné platí, takže si 
mám zvykat. Ale to nebyl jediný problém, tomu druhému problému se 
říká boty na podpatku a tomu třetímu společenský oděv. Asi jako 
mnoho jiných holek i já jsem si obula lodičky poprvé. Udržet 
rovnováhu a vypadat při tom elegantně vyžadovalo velké snažení, 
přemýšlení o každém kroku a hodně energie. A to jsem jen chodila. 
Nedokázala jsem si představit, co budu dělat, až přijde řada na 
tanec!!! S výběrem šatů byl také problém. Nevím, jestli jsem tak 
náročná, nebo obchody tak málo zásobené, ale žádné šaty se mi 
nelíbily, a pokud ano, tak byly nehorázně drahé, nebo mi prostě 
neseděly. Naštěstí se po několika týdenním běhání po obchodech vše 
úspěšně vyřešilo. Nicméně jsem ráda, že už to mám za sebou. 

Když jsem se tedy v danou dobu dostavila na určené místo, byla 
jsem velice nervózní. Stačil jediný pohled na předsálí a viděla jsem, že 
v tom nejsem sama. Všude stály hloučky většinou neznámých lidí, 
kluci uvazující si před zrcadlem na poslední chvíli kravatu, holky, 
které se nad nimi smilovaly a uvázaly ji jim, skupiny dívek běhajících 
střídavě na toalety a do šatny, a nad tím vším tíživá, trochu dusná 
atmosféra. Všichni jsme se posadili na židle okolo sálu, pečlivě  
rozděleni na holky a kluky. Pár úvodních slov od Šindlera, ukázka 
tance blues, který mi připadal neskutečně těžký (později  jsem zjistila,  
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že byl nejlehčí ze všech tanců, které jsme se učili ) a pak stará známá 
věta  na kterou všichni ( alespoň já ) se strachem čekali: „Pánové, 
zadejte se!“. Černá masa kluků sedících naproti nám se zvedla a 
rychlým krokem mířila k nám.V dalších kurzech se jejich rychlost a 
agresivita stupňovala, protože každý už věděl, za kterou dívkou jde. 
Později jsem se dozvěděla, že si nás už předem rozdělují ( „Fajn, takže 
ty jdeš pro Hanku, Tom pro Aničku, no na mě teda  zbyla Jana. Hej 
kluci nechoďte nikdo pro Janu.“ „Hele, ona není jenom tvoje, ale 
dobře, já jdu teda pro Kláru, jo a  příště už mi ji nech...“) No a pak už 
jsem jen cítila, jak mi buší srdce. Hrozně jsem se bála, kdo pro mě 
přijde. Doufala jsem, že to bude někdo koho znám. Musím se přiznat, 
že teď už ani nevím, s kým jsem to tehdy poprvé tančila, ale všechna 
nervozita ze mě spadla a celé taneční byly velký zážitek. Existovala 
ale ještě jedna horší věta než „Pánové zadejte se“, a to „Dámy, zadejte 
se“. Pokaždé když jsem ji uslyšela, přepadla mě náhlá horkost – nikdy 
jsem totiž nevěděla, pro koho mám jít, a když už jsem se rozhodla, 
vyfoukla mi toho dotyčného některá z „konkurentek“. 

Postupem času nám pan Šindler začal říkat, že jsme ze všech 
nejlepší, protož nám to nejvíc jde. Nevím v kolika kurzech tohle říkal, 
ale je pravda, že nám to celkem šlo a postupem času jsme se 
zdokonalovali. 

Z tanečních se pomalu začal stávat úterní stereotyp. Po škole  
vyzvednout sestru ze školky, rychle domů, namalovat, učesat, 5 minut 
se rozhodovat  které šaty, obléknout, rychle na autobus, doběhnout do 
Domu služeb, rychle do sálu, dvě hodiny a půl tancovat, domů, zalepit 
puchýře, navečeřet se, naučit se do školy, spát. Často se mi tam 
nechtělo, říkala jsem si že zůstanu doma a budu mít alespoň chvíli 
klid. Nakonec jsem však vždycky přemohla a nikdy jsem toho 
nelitovala. 

Nicméně, vše co je hezké uběhne rychle a taneční nebyly 
výjimkou. Někdy, když se podívám na své rodiče přemýšlím, jestli to 
nebylo zbytečné – jediné, co si pamatují je polka a valčík. Pak si ale 
vzpomenu na všechno, co jsem díky tanečním zažila a ničeho nelituji. 
Babička měla pravdu, bylo to krásné období mého života. 

Všechno naše snažení má vyvrcholit Závěrečným večerem – 
Věnečkem, který bude 16. prosince v KSC 19:00. Za celou třídu bych 
vás chtěla všechny pozvat.     Vendula Mankovecká 
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Taneční z pohledu kluka 

 

Každý rok touto dobou navštěvuje třída sexta Taneční klub pana Jiřího 
Šindlera. Letos to padlo na nás. Někdo byl touto událostí zdrcen, 
mnozí se však celé prázdniny těšili, až budou moci na parketu 
ukázat, co v nich je. 

Přišlo úterý 19. září a s ním i naše první lekce. Seděli 
jsme nehnutě všichni kolem sálu, panovala v nás nervozita a napětí. 
Sledovali jsme ladné pohyby tanečního mistra a 
jeho partnerky. V tu chvíli se nám zdálo nemožné 
naučit se snad jen polovinu kroků, které zde 
pan Šindler předváděl. Myslím však, že se 
každý staral víc o to, ke které partnerce poběží, 
než o to, jak má tančit. Podle toho to však také 
dopadlo. Taneční pár opustil parket, 
všechno ztichlo, 
najednou jako by se 
zastavil čas. Vteřiny ticha 
ubíhají, nervy se 
napínají, krev proudí 
v žilách rychleji a rychleji, srdce 
bije, jako by chtělo vyskočit ven z těla, 
stále hrobové ticho, snad jen bzukot mouchy někde 
za záclonou. V tom protnou vzduch ta slova „Pánové, zadejte 
se.“ Teď anebo nikdy, srážka nesrážka, cílem je jediná 
partnerka, žádná jiná to nesmí být. V sále vládne naprostý 
chaos, řev jako v pavilonu opic. „Běž k čertu“. „Táhni za jinou!“ a 
jiná i horší slova. Kamarádi si podráží nohy, chytají se za 
kravaty – každý jde sám za sebe. Někdo svého cíle dosáhne, 
ale většina nemá takové štěstí. 

Za chvíli se taneční prostor zaplnil. Sálem se 
rozezněla hudba. Páry se začaly mezi sebou motat, šlapaly si po 
nohách. Dámy jistě brzo zjistily, že vysoké podpatky nejsou pro začátek 
zrovna dobrou volbou. Byl to opravdu strašný pohled, ještěže nás nikdo 
nenatáčel. 
Postupem času jsme se ale všichni zlepšovali a tanec se pro nás stával 
zábavou. Teď máme za sebou již všechny lekce a čeká nás věneček, který 
proběhne 16. prosince v KSC. Chtěli bychom Vás, kteří máte zájem, srdečně 
pozvat na tento večer a zároveň chceme vzkázat studentům kvinty, aby 
z tanečních rozhodně neměli žádný strach, ale aby se naopak těšili. Tanec je 
totiž klíčem do společenského života.     Mira Minář, VI
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Varování 

 
Tak už je to tady… Dostala jsem za úkol napsat něco o nás, 

maturantech, v lehkém fejetonovém stylu… Když jsem ale začala 
přemýšlet nad naším těžkým údělem, došlo mi, že to bude fejeton jak 
šutr. Pomalu, ač jistě, se blíží „den D“ a každý z nás to přijímá po 
svém. Každopádně se můžeme jen lehce pousmát, když vidíme, v jaké 
sladké nevědomosti (nebo spíše bezstarostnosti?) se nacházejí nižší 
ročníky. Tak či tak vám celkem závidíme. Takže hlavní myšlenka 
dnešní lekce bude: “I na vás jednou dojde….:D“ Jistě teď se vás to 
netýká, proč by taky mělo. Nás se to také netýkalo… O to těžší byl 
dopad na tvrdou zem reality. Zjistíte totiž, o co byste měli míň práce, 
kdyby vám aspoň něco málo z těch sedmi let utkvělo v paměti. Ale 
bohužel. Empirická studie potvrzuje, že 21 z 25 studentů oktávy 
vstupují do finále s čistou hlavou bez ohledu na předchozí známky. 
Značně povzbuzující že??:D( Pozn.: Jestli nemáte ani mlhavé ponětí, 
co znamená slovo „empirická,“ slovník cizích slov do ruky! Je na čase 
se šrotit, lajdáci!!!:D) Ale nebudu vás přece jen strašit, tu funkci určitě 
zastává mimo jiné i drtivá většina profesorů, tak proč nosit dříví do 
lesa:D Vlastně naše situace má i pár kladů. Třeba už nemusíte chodit 
do předmětů, které nemůžete vystát a shledáváte je zbytečnými. Také 
vás čeká maturitní ples a příprava s ním spojená (vážně jsem to uvedla 
jako plus?!). Také je celkem příjemná perspektiva, že za rok budeme 
už někde jinde. A všichni samozřejmě doufají, že se na vysněnou 
vysokou přece jen dostanou. A dokud nezazvoní zvonec (v mém 
případě přímo hrana…), budeme této pohádce věřit dál… Tak se 
nenechte vystrašit a pořádně zaberte! Ok, tomu sama nevěřím:D… 
Ale každopádně se nevzdávejte svých snů a nadějí ještě před bitvou☺ 
Hodně zdaru vám přeje oktáva! 

Erianne, VIII 
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Tak, má telátka ušatá aneb vaše i naše přebrepty… 
 

Asi si říkáte, co je tohle za název, co? Ne, není to rubrika 
založená na počest nejmenované paní profesorky, ale taková‚ 
všehochuť‘. Najdete tu různé vtípky, přebrepty profesorů a žáků 
(samozřejmě skoro všechny anonymní, nebojte ☺), foto-koutek s ne 
tak úplně normálními obrázky a podobně. Nezapomeňte: pokud 
narazíte na něco zajímavého, pište a foťte jako o život – vaše 
příspěvky jsou vždy vítány!  

Brusinka, IV 
  
 
 
„Svatí, slavní a (ne)chvalně známí…DÍL 1.“ nejmenovaná profesorka 

 
 

„Jak dopadl chudák svatý Václav, když jsem si ho (bohužel já 
osobně) vzala do prádla?“      nejmenovaná profesorka 

 
 
„Stal se svatým Václavem – ale oproti jiným na tom byl ještě 

dobře…“         studentka 

 
 
„Studenti kvarty (a výš) si možná pamatují pana Gräze a jeho 

schéma se čtyřmi diodami. Proč se ale pan Gräz obtěžoval (nejen 
s tím strašlivým schématem) ale i se svým jménem?! Redaktorka 
Brusinka zjednodušila jeho schéma na Stécovo (a jeho pochopitelně 
na Stréce). Ale proč ne, že jo…“     nejmenovaný profesor 

 
 
„Když zahloubáte ve své paměti a vzpomenete si na řecké 

tragédie, jistě se vám vybaví známý autor Sofokles. Co jsem ovšem já 
ani nikdo jiný netušili bylo, že na otázku, kdo napsal Antigonu se dá 
odpovědět Sokrates…“      studentka 
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Kreativní podvečery 

 

 
U nás na škole proběhly 

tři adventní podvečery, na 
kterých se vyráběla spousta 
krásných věcí. První pondělí si 
účastníci vyrobili nádherné 
adventní věnce, závěsné 
dekorace na dveře či do 
místnosti.  

Na druhém setkání se 
tvořily vánoční přání a vizitky 
na dárky. Toto setkání mělo  

i ohlas v médiích – 
v Prostějovském deníku.  

Na posledním letošním 
setkání se malovaly hedvábné 
šátky, šály, kravaty a dekorace 
na okna. Tuto dílnu navštívil 
rekordní počet více jak 
čtyřiceti lidí.  

 
 
Kreativní podvečery spolu 

s keramickou dílnou jsou 
zastavením v celém tom 
předvánočním shonu. Naladí 
nás na Vánoce, na slavnost 
narození Ježíše Krista. 

Majáček 
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Slyšeli jste někdy o Nicolasovi Wintonovi? Možná by tento člověk 
stál za zmínku… Vlastně ne možná! URČITĚ! Pokud jste byli mezi 
těmi, kteří sledovali dokumentární film v kině, jistě si alespoň na něco 
z jeho života vzpomenete… Pokud ne, tady je malá nápověda: 
Obyčejný člověk, který zachránil 669 židovských dětí při okupaci Čech 
a Moravy. To je asi to nejdůležitější, co byste vědět mohli… A pokud 
ani to ne, stačilo zajít do Špalíčku na výstavu, jejíž název byl Neztratit 
víru v člověka. I my, polovina kvarty, jsme tam byli. Pořádně jsme si 
prohlédli fotky, kterých tam bylo nespočet. Člověk by ani neřekl, jak 
jej pár fotografií dojme. Děti, jejich rodiny, spousta slz a emocí… I 
tohle se podařilo zachytit… Našla se tam také spousta obrázků, které 
v té době děti kreslily a některým už začalo být do breku…  

A to nejzajímavější, co by vás tam možná „přitáhlo“, třeba ze 
zajímavosti? Stačilo se podívat na pamětní desky, kde byla jména 
ulic… ale ne obyčejných! Ulice jako Vápenice, Komenského, 
Olomoucká… Ne, to neopisuji z prostějovské mapy… Takové názvy 
tam byly. V Prostějově bylo židovské ghetto, bydlela tu spousta rodin 
a skoro všechny byly rozděleny! A žily právě na těch ulicích… blízko 
školy, vedle naší jídelny… poblíž nás… Možná se vám zdá, že to, co 
bylo někdy dávno se nás už netýká, ale je třeba si uvědomit, že pokud 
by někdo z vaší rodiny byl obětí té doby, dnes byste tu nemuseli být… 
Nechci vás nějak strašit, ale možná to tak doopravdy mohlo být… 
Začněte přemýšlet a možná vás to nenechá chvíli být. A pokud ani to 
ne, zkuste se alespoň zamyslet nad tímto citátem, který nejspíš 
vystihuje všechno… "To je dnes štěstí, že nevíme, co bude zítra; a 
jedině tak můžeme doufat, že pravda zvítězí nad lží a šílenstvím, a 
věřit ve šťastnou budoucnost našeho národa a celého lidstva"  
Přečtěte si to ještě jednou a možná vás něco napadne… Já totiž víru ve 
vás neztrácím…  

  
LAPTÍTKO, MIŠKR.
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 EMBARGO… I tak se dá nazvat skupinka lidí, která ještě 
nedávno vedla vášnivou debatu ohledně tématu Jak zpracovat Bibli? 
Vtom tam přišel jeden vyplašený primánek s prosbou „Co s tou 
dramatizací textu?“...  
„Pohoda!“, zaznělo zástupcům kvarty v hlavě… No jo no… Už jsme 
tu čtvrtým rokem a tak máme pocit, že nás snad nic nemůže 
zaskočit… Ne! To je lež! Je to přesně naopak… Čím déle jste na 
CMG, tím objevujete více a více skrytých tajemstvích v podobě testů 
či referátů…A tím více se z vás stává takový „detektiv zvláštních 
pohledů“, který musí postupně odhalovat skryté výrazy očí našich 
profesorů, jež nám spíše někdy připadají jako naši druzí rodiče, i když 
někdy trošku přísnější… Nevím proč, ale měla jsem takové zvláštní 
tušení… tušení, že se něco blíží… a asi jsem v tom nebyla sama…  
 Netrvalo to dlouho a za pár dní tu byla opět hodina češtiny. Ta 
hodina češtiny, která nám někdy spíše připadá trošku jako 
odpočinek… však všimněte si slovíčka NĚKDY! Zpozorovali jsme 
otvírající dveře, ve kterých se „nečekaně“ zjevila naše profesorka 
češtiny a všem nám připadla nějaká veselá… Ale proč?! Nic jsme 
nepsali, nic jsme nedělali - čímž jí vždycky určitě spravíme náladu... 
hlavně když nemá půlka třídy úkol… Ale teď jsme mohli mít svědomí 
čisté… Tak proč se na nás tak dívala?! Odpověď tu byla do pěti 
minut…  

„Tutánci! Recitace na konci listopadu! Tak už si vybírejte 
texty!“ Nikdo nic nenamítal. Dokonce nikdo neměl hloupé 
poznámky…a to už je co říct! JAKTO?!  Těmito slovy nás profesorka 
úplně zmrazila…A to nejhorší teprve mělo přijít…  
 Měsíc uběhl jako hlavní přestávka a opět to bylo tu… Hodina 
češtiny, paní profesorka a hlavně ta hrozná věta: „Kuřátka! Už 
v pondělí-recitace! Doufám, že všichni máte vybráno!“  

„Samozřejmě!“, ozvalo se… Jenže ještě ten den zažily knihovny 
a čítanky v nejbližším okolí nával jako při slevách… Samozřejmě, že 
nikdo nic neměl… Celý víkend se všichni učili a učili, zlostí trhali 
listy v knihách a přemýšleli, co by bylo to nejvhodnější…  
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No a stejně nás to nezachránilo… Choroba jménem RECITACE 
se dostavila až k nám a zasáhla nás tak moc, že jsme si ani nestihli 
koupit léky… Ale na druhou stranu jsme se dozvěděli novinky… a to 
vlastně jenom díky té recitaci poezie či uměleckého textu… 
Jeden pracoval léta v ostravských dolech, druhá zase bojovala ve 2. 
sv. válce, třetí už se loučila s 9. třídou, i když je teprve v její polovině 
a někdo jiný by se zase rád viděl někde ve vesmíru na lodi… I já bych 
tam chtěla být… i já, i my ostatní… 
 Nicméně – vraťme se zpátky na zem! Ať se vžijete do svých 
textů více, méně nebo alespoň na hranici sil, stejně opět dopadnete na 
tvrdou realitu. Jenže ta realita někdy není zase tak špatná… Ale to už 
musíte posoudit sami… 

Myslím si, že recitace má i své klady. Člověk se toho hodně 
nového naučí, u některých básní či textů se zasměje celá třída a hlavně 
je to takový způsob, jak předvést, co ve vás je… A to se nebojte, ve 
vás je toho hodně… i když si to možná nemyslíte… Stačí si věřit, síly 
poměřit a výstup přežít…  
 

BROK, BRUSINKA, TLÚČA 
 

________________________________________________________ 
 

Vánoční přání 
 

„Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen 
lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.“  

Lk 2,10-11 
 
 

 

Profesorům, studentům a všem lidem  
dobré vůle přejeme  

krásné, pokojem naplněné Vánoce.  
Radost z narození našeho Spasitele  

Ježíše Krista! 
 

Vaše redakce 
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Bylo 16.listopadu a někteří studenti našeho gymnázia se i přes 
„listopadové mlhy“ vydali na chvilku poezie pro připomenutí výročí 
Karla Hynka Máchy do parku. Tam se recitovalo, povídalo o možných 
„budoucích básnících“ a my, pilní studentíci, jsme dělali rozhovor 
s básníkem Martinem Jančíkem…  
 

o Jaké byly vaše začátky?  
Začínal jsem už v mládí, ale nebyly to básně jako takové, spíše 
komentáře do třídní kroniky, kde jsem někdy až trošku sarkasticky a 
mírně s ironií popisoval fotku nějaké situace.  
 

o Jaká je vaše tvorba a styl psaní v dnešní době?  
Dnes píšu básně k momentálním událostem, např. svatby, úmrtí, 
narození dítěte, zlomené srdce a to s náboženskými prvky. Mé básně 
přitahují spíše čtenáře ve starším věku. Mám již dvě vydané básnické 
sbírky, jednu napsanou a další je prozatím stále bez konce…  
 

o Tlačí vás někdy časová tíseň a máte pocit, že nestíháte?  
Skládání básní nepokládám až tak příliš za svou práci, denní doba ani 
čas není vymezen…Píšu podle emocí, událostí a nikdy nevíme, kdy 
přijdou…  
 

o Jaké máte vzory?  
Nedá se říci, že by tyto osobnosti byly mými vzory, ale jsou to lidé, 
kteří mě inspirovali. Např. Rudolf Závodný, Jaroslav Seifert či Jan 
Skácel.  
 

o Co pro vás znamená poezie?  
Dávám do ní svou duši, ale vím, že jsou na světě i jiné poklady a pro 
ně bych šel klidně až na konec světa…  
 

Po této odpovědi jsme poděkovali a rozloučili se. Pan Jančík 
není jen básník, ale také velice příjemný člověk a především 
manžel a otec dvou krásných dětí… A ty při čtení jeho krásných 
básní určitě s pocitem „naplnění“ usínají…  
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Pocta K. H. Máchovi - aneb listopadové máchovské variace 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ve čtvrtek 15. listopadu se studenti naší školy ( P.  Vach, A. 
Fidrmucová, K. Melková, J, Tvrdík, B. Vysloužilová, M. Krejčířová, 
M. Klímová, A. Mičková a prof. Wernerová) sešli se studenty dalších 
prostějovských škol na akci věnované 170. výročí  úmrtí  našeho snad 
největšího básníka. Setkání organizovala Městská knihovna spolu 
s naší školou. Pozvání přijal i básník Martin Jančík, který v autorském 
čtení recitoval některé ze svých dosud neuveřejněných básní  z jeho 
třetí básnické sbírky.  

Studenti přispěli k literární atmosféře recitací textů českých i 
zahraničních autorů, případně vlastní tvorbou. Nečekaně nás navštívil 
i pan místostarosta Mačák, který rád zacitoval ze své básnické sbírky 
(studenti dostali i knížečku s podpisem na památku…). Setkání se 
účastnili i novináři z prostějovských novin a natáčela se krátká zpráva 
do krajského televizního zpravodajství. Rozhovor s panem Jančíkem 
přinášíme spolu s fotodokumentací v tomto čísle.  

IWE 
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Anotace knihy: Bloody Moss 

 

 
 
 

 
Dokážete si představit, že přijdete o své nejlepší přátele jenom 

proto, jací jste? Umíte si přiznat, že nějaké vaše vlastnosti vás 
nevědomky ženou někam pryč… pryč od toho, co je vám nejdražší? A 
co kdyby jste se ocitli sami a bylo by už jenom na vás, pro co se 
rozhodnout… Zda pro život, nebo stereotyp…? Není všechno, jak se 
zdá… Ono vlastně není vůbec nic, jak vám připadá! Ani to nejbližší 
okolí… Co se tedy stane, když si partička přátel vyjede na výlet do 
navenek krásně vypadající vesničky uprostřed lesů…?  

 
To se dozvíte v knize Bloody Moss, která vás možná donutí 

přemýšlet, s kým sdílíte své nejkrásnější okamžiky…  
 

začínající autorka z IV
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Vodník, potápěč a rak 

 
Před sto lety jeden chlapec žil, 

o tom že se stane potápěčem snil. 
Mickey Driver se jmenoval, 

Po celém světě cestoval. 
Třikrát obeplul Vám zem, 

přítele však nenašel. 
Stalo se však náhodou, 

když octl se daleko za vodou, 
že seznámil se s vodníkem - 

veselým to chlapíkem. 
 

Slavní jako Zikmund s Hanzelkou už byli, 
kde se dalo tam se potopili. 

Oceán byl pro ně ráj, 
nezastavili se pluli dál. 

Byl pátek třináctého – nešťastný to den, 
což potvrdilo se při cestě do Athén. 

Spatřili něco strašného, 
jako Moby Dicka vzrostlého. 

Nestvůrný ten živočich s tváří raka 
odvedl je do svého sídla, 

ze kterého zela prázdnota a bída. 
 

Nikde ani kapka vody 
a rak neměl ke zpěvu vlohy. 

Bylo pusto v jeho bytě, 
a však utekli mu hbitě. 

 
Byli rádi že to dobře dopadlo 

a studium raků je zajímati začalo. 
Dnes jsou z nich vědci slavní 

a žijí na souši den po dni. 
Eva, V 
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Lítost 
 

Neslyšíš,Pane,co chci říct 
občas ten pocit zažívám 

netřeba slov, sám sebe hníst 
před Tebou trapně postávám 

v tichu šum křídel andělských 
v mozaice kostela 

Stojím tu s vírou (nebo bez ní...?) 
Pane, tohle jsem nechtěla... 

studentka Vlll  
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Výstava výtvarných prací malíře Pavla Čecha 

 
 
 
 
Máte rádi 

romantiku, pohádky a 
sny? Já ano. Možná 
právě proto jsem 
navštívila výstavu 
nádherných kreseb, 
ilustrací a maleb 
mladého nadějného 
malíře Pavla Čecha. 
Jeho obrázky jsou 
dětsky zasněné, 
naprosto srozumitelné 
a přitom s nádechem 
tajemna. Barvy jsou 
impresionisticky laděné 
a celkový dojem je 
velmi pozitivní a 
harmonický.  

Autor Vám posílá 
pozdrav a já Vám 
výstavu vřele 
doporučuji – až do 
Vánoc v Kulturním 
klubu Duha. Pojďte 
chvilku snít!   

     
IWE 

 



HELP     -24- 
________________________________________________________ 

 
Vyhlašujeme soutěž - O nejlepší kreslený vtip pro mládež 

 
Stačí napsat anekdotu a doprovodit ji obrázkem nebo naopak 

obrázek doplnit textem.Tato soutěž je součástí celostátně vyhlášené 
anekdotické výtvarné soutěže a vyhlásila ji Dětská tisková agentura 
spolu s Českou unií karikaturistů. Ocenění studenti převezmou ceny 
v Praze za přítomnosti tisku a televize v březnu. 
Podmínky účasti :  kresby černobílé i barevné 

                     maximální počet 3 kusy 
                        maximální velikost A4 

na zadní stranu: jméno, příjmení,věk autora, celá adresa, PSČ a telefon 
do rukou pí prof. Wernerové- odešleme najednou 
termín odevzdání: 15. 2. 2007 
Pozn. Autoři mohou být i dva u jednoho vtipu: jeden vymyslí text a 
druhý nakreslí…  
Soutěž není omezena věkem a ceny budou skvělé!  
Takže: Netvařte se kysele a malujte vesele! 
 
________________________________________________________ 
 

Pozvánka pro lidi dobrého srdce… 
 
Rádi  bychom vás v úterý 19. prosince o velké přestávce pozvali 

na školní „MINIBURZU “, která se bude konat v jazykové učebně v 
přízemí. Jejím účelem je prodat oblečení, které se nám podaří 
nashromáždit do pátku 15. prosince. Za získané peníze se pak dále 
nakoupí vánoční dárky pro děti v Dětském domově v Plumlově. 

V tomto dětském domově žije 30 dětí ve věku od 3 do 26 let. 
Jsou to děti, které navštěvují mateřskou, základní a střední školu a žije 
zde dokonce jeden vysokoškolský student. Na Vánoce se všichni těší 
stejně jako my nebo kdokoliv jiný v tuto dobu, a proto vznikl tento 
projekt, díky kterému máme možnost udělat jim radost a vykouzlit 
úsměv na jejich tvářích. 
  Přijďte se podívat a něco si koupit. A i když si nic nekoupíte, 
můžete alespoň přispět menší finanční částkou =) 
  Těšíme se na vás!!!!!!!!!!!! 


