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Stejně jako školní rok začala i nová divadelní 

sezóna 2014/2015 v ostravských divadlech, konkrét-

ně v neděli 7. září galavečerem k zahájením sezóny 

2014/15.  

Národní divadlo moravskoslezské je největším 

a nejstarším divadlem v Moravskoslezském kraji. Je 

nepřehlédnutelným centrem kulturního a společen-

ského života občanů Ostravy. Jako jediné na Moravě 

má divadlo čtyři umělecké soubory – operu, činohru, 

balet a muzikál (operetu), které hrají pravidelně na 

dvou stálých scénách: v Divadle Antonína Dvořáka a 

Divadle Jiřího Myrona. Ročně uvádí 16 – 19 premiér a 

odehraje téměř pět stovek představení.  

Letos nás čekají tyto premiéry:z baletů Sně-

hurka a sedm trpaslíků od B. Pawlowského a W. Bor-

kowského, Popelka S. S. Prokofjeva, operety – muzi-

kály: Erbenova a Helebrandova Kytice, Ptákoviny – 

podle Aristofana Z. Merty a J. Žáčka, Künnekeův 

Bratránek z Batávie, Funny girl od J. Stynea, B. 

Merrilla, I. Lennarta, Sunset Boulevard od A. Lloyda 

Webbera, opery: Andrea Chénier U. Giordana, Filok-

tétés, Ohnivý anděl od Prokofjevova, Výlety páně 

broučkovy od Leoše Janáčka, Marie Stuarda (Marie 

Stuartovna), činohry: Doktor Faustus Ch. Marlowa, 

Velký Gatsby od F. S. Fitzegaralda, Škola žen od J. 

B. Moliere, Rozhovory s astronauty F. Zeller, Postři-

žiny od B. Hrabala, J. Janků a P. Svojtky, Odsun!!! od 

Marka Pivovara, Večeře od H. Kocha a K. Prins, dále 

také duchovní hudba Carmina Burana & Barocco od J. 

S. Bacha a C. Orffa.  

Soubory obou divadel mají v repertoáru i díla, 

která měla premiéru v předcházejících sezónách. 

Nadále budeme mít možnost vidět opery Čertova 

stěna a Prodaná nevěsta B. Smetany, Nabucco od G. 

Verdiho nebo taky Jenovéfu od R. Schumanna. Co se 

týče činohry, herci zahrají Jak důležité mít Filipa, 

které jsem zhlédnul a bylo skutečně hodně dobré; 

Shakespearova Macbetha, Habaďúru, u které jsem 

se ani na vteřinu nepřestal smát; Donaha! (Holé du-

py), které jsem také viděl a je to skvělé představení; 

a třeba také Quo Vadis. Taneční oko se pokochá ba-

lety Louskáček a Labutí jezero od P. I. Čajkovského, 

taky La Sylphide H. S. Løvenskiolda a Návraty domů 

B. Smetany, B. Martinů a L. Janáčka. Zazní muzikály 

– operety Čardášova princezna E. Kálmána, Patakiino 

dílo Edith a Marlene, dále Mrazík od B. Urbánka a N. 

Budaškina, Noc na Karlštějně K. Svobody, Z. Podskal-

ského, J. Štaidla, E. Krečmara.  

Nová sezóna ostravských divadel 

Všem bych doporučil představení 

Habaďura, Donaha! (Holé dupy) a 

taky Jak důležité je mít Filipa. 

Kultura 
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Antonín Prášek, SA 
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Colours of Ostrava 2014 

Tak si tady sedím, popíjím vychlazený jasmínový čaj, do 

uší mi hraje Bradleyho Victim of love, místy prostříhané 

Plantovým If I were a carpenter a ohlížím se za čtyřmi 

šílenými festivalovými dny... 

 

Day first… 

První kam jsme šly, byl Radegast czech stage, kde měli 

vystupovat Lake Malawi v očekávání, že budou skvělí, 

tedy alespoň dle určité recenze. 

Lake Malawi - Jak jste ze sarkastického ladění přede-

šlých vět postřehli, byli mým osobním zklamáním. Šlo o 

typickou klučičí kapelu, o nic, co by se trefilo do mého 

vkusu. Potvrdil mi to rozhovor s osobou, která je vy-

chvalovala. Na slova, že zněli jako přefouknutá flétna, 

reagovala: „No jo zpívat… Ale jsou pěkní!“ Vyslechla si 

tirádu na téma:  "jak může kapely hodnotit podle vzhle-

du a ne podle hudby?" a "hudba je to, na čem záleží". 

Les Tambours du Bronx - Po ucajdaných jezerních li-

dech byli tihle temní svalovci z Bronxu doslova vytrže-

ním z apatie! Na první pohled byste řekli, že chaoticky 

mlátěj obrovskýma palicema do posprejovaných kontej-

nerů, ale na druhý byste zjistili, že to má rytmus. Nejen 

rytmus, ale i melodii a spád. A že vás to nutí tancovat! 

Tajemné Bam! bambambam Bam!  

Shaka Ponk - Hřeb prvního večera! Uřvaní, nepříčetní, 

děsiví, strhující a nebezpeční, s hypnotizující animova-

nou opicí v zádech! Hodina davové hysterie, hluku 

a mačkanice.  

Mazalda Turbo Clap - Takové alternativní zjemnění 

našich šílenci z předpeklí rozháraných niter, příjemná 

tečka za celým dnem. 

Hodnocení: 

Nejlepší interpret: Ačkoliv Shaka Ponk byli opravdu 

brutální nářez, vyzdvihnu jednak zajímavé a originální a 

jednak chytlavé, tajemné a dokonalé bubeníky 

z Bronxu. 

Nejhorší interpret: Bezkonkurenčně a jednoznač-

ně Lake Malawi! 

 

Day second! 

Začínal s čekáním na francouzské slunce v podobě fe-

nomenální ZAZ a končil tak, okořeněn spoustou nečeka-

ných okamžiků, jež mon soleil française doplnily a snad i 

přehlušily. 

Vypsaná fixa:  Byli skvělí a své diváky zbožňovali! A 

hráli, zpocení v tom horkém slunci, a naprosto bez de-

chu ze sebe třískali, co to šlo, a rozšiřovali kolem sebe 

tolik podmanivé energie, že nás zapojili do chodu celého 

3 Kultura 

 

festivalu! Díky moc, kluci!  

 

Zuzana Samiecová, 2.A 
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Nejvíc to, že musíš mít náramek na 

právé ruce, “oceníš”, když si chceš 

utřít pr*el a ten ocásek ti plandá v 

záchodě 

-Radek Slaný 

Kultura 

 

4 

 

WWW Neurobeat & Pavel Fojt: Bubny, bubny, 

bubny a temná nálada, melancholický písničky, 

přesně ten moment, kdy člověka napadaj depre-

sivní básně! 

Robert Plant: Hvězdný, fantastický, úžasný a 

vrcholný hřeb noci! Miluju ho! Co víc říct? 

Hodnocení: 

Nejlepší interpret: Achich ouvej! Tohle bude 

hodně těžké! Tak jo, pojďme na to vyřazovací 

metodou: Bárta byl naprosto úžasnej, ale není tak 

úplně nemožné ho slyšet a potkat i mimo Coloursy, 

takže jej s lítostí škrtám. Kidjo, nebo Plant? 

Plant!!! Určitě Robert Plant! 

Nejhorší interpret: Není, neexistuje! 

 

Day fourth and final... 

Horkýže Slíže: Klasika, těmihle se nedá nic zka-

zit, jenom navnadit, naladit, rozparádit, rozhico-

vat a rozeskákat nahou a dolů jako jojo! Jsou 

skvělí! Horkýže Slíže!  

John Butler Trio: Když už vás bolej nohy a tančit 

nemůžete, jdete si sednout. A z tribuny se vám i 

ta největší divočina zdá jako hudba pro odpoči-

nek. Takže z nich mám krásně malátný pocit. 

Bezobratři: Ruce pryč! Cimbálovka! NOT, NOT 

NOT, NOT MY CUP OF TEA!!!  

Debademba: Dva černoši, jeden jako druhej Jimi 

Hendrix, kytarový bůh a druhý šoumen s hlasem 

rock'n'rollového anděla.  

Byli příliš dobří na to, aby je zastrčili někam na 

jeviště bez plátna a grafiky. Všechny ty lidi do 

jednoho roztancovali! Ale naprosto spontánním 

způsobem! Kdo chtěl skákat, skákal, kdo se chtěl 

kroutit, kroutil se, kdo si to chtěl užít, užíval si, 

jak jen chcete a jak se vám líbí! Ach! 

 

Hodnocení: 

Nejlepší interpret: Bezkonkurenčně a jednoznač-

ně Debademba! 

Nejhorší interpret: Bezobratři!!! 

 

Celkové hodnocení: 

Tak jo, Coloursy na celé čáře (ale jen těsně) vy-

hrál Robert Plant! 

A kdo je projel? 

Jednoduché rozhodování - jednoznač-

ně Bezobratři! 

 

 

 

 

 

Stojím na vrcholu a padám přes okraj, 

když roztáhnu ruce, budu volná jako pták! 

Jen tak si létat, 

a pod sebou pročítat, jak v knize celý kraj 

a trousit peří, jež rozplyne se však. 

Jen tak si létat, 

a vplétat slunce do vlasů 

nahoře na nebi umírat pro krásu 

v dáli. 

 

Jen tak si létat. 

 

 

 

Poezie: Ptačí perspektiva 
Zuzana Samiecová, 2.A 
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K obrovské radosti všech členů kapely Údy z půdy, 

všech tanečníků z Muzikálových melodií i spousty nad-

šených cestovatelů, jsme byli letos pozváni do Francie 

zahrát na Dnech hudby v městečku La Valette du Var. 

Paní profesorky Pavlínková, Konecny a Šňupárková se 

ujaly nelehkého úkolu krotitelek cestujícího student-

stva a navíc nám ještě připravily bezvadný program na 

další dny. 

Unaveni ze zdlouhavé cesty jsme 18. června všichni 

nadšeně přivítali nejen kemp s „bungastany“, ale hlav-

ně nedalekou pláž a osvěžující moře. Po vydatném 

spánku za teplot podstatně nižších, než jsme čekali, 

jsme se ve čtvrtek nechali zavést lodí na ostrov 

Porquerolles, kde jsme si pod azurovým nebem a v 

tyrkysové vodě připadali jako… ve Francii. Nebo přine-

jmenším v ráji. Jako v ráji si pak večer připadali mi-

lovníci asijské kuchyně u švédských stolů v čínské 

restauraci. Pátek byl ve znamení poznávání místní 

kultury. V Toulonu díkybohu nikdo nezabloudil, ale 

konverzaci s místními trhovci jsme vzdali po prvních 

pár větách, ve kterých nás označili za východoevropa-

ny (jako ostatně všechny obyvatele zemí na východ od 

Francie). 

 

 

 

 

 

 

Sobota, 21. června, Svátek hudby v La Valette du 

Var. Napjatě očekáváme slibované velké pódium. O 

chvíli později bezradně stojíme v malinké uličce a 

dumáme nad tím, jak se na těch pár prken vejdeme. 

Francouzi mají na velikosti pódií asi jiná měřítka než 

my. Zkoušelo se a ladilo celé odpoledne, obzvláště 

kluci zvukaři se na chvíli nezastavili a mají obrovskou 

zásluhu na tom, jak skvěle se nakonec vystoupení po-

dařilo. Přilákali jsme nejednoho kolemjdoucího. Ti se 

pak přidávali k davu studentů z MGO (MGO sobě), 

tleskali, tančili, snad si i trochu pobrukovali. Blok písní 

kapely Údy z půdy byl završen čtyřmi ukázkami 

z Muzikálových melodií, které snad roztančily i ty 

nejzatvrzelejší flegmatiky. Po náročném večeru jsme 

i my dostali volno a mohli tak bloumat večerním měs-

tem a poslechnout si profesionální muzikanty na tom 

skutečně velkém pódiu. 

 

Přilákali jsme nejednoho 

kolemjdoucího. Ti se pak 

přidávali k davu studentů 

z MGO. 

5 Studenti cestují 

 

Za hudbou, za mořem i za četníky 
 Eliška Kozáková, OKTB 

Na nedělní snídani v kempu se z pochopitelných 

důvodů zdaleka nedostavili všichni, naštěstí za-

sloužený odpočinek na pláži či ve stínu stromů nám 

byl dopřán po celý den. Večer nás svou návštěvou 

poctilo pár místních, kterým jsme předvedli, jak 

se u nás ve „východní“ Evropě dělá muzika. Nad 

pondělkem se vznášela smutná atmosféra nadchá-

zejícího odjezdu, ale prohlídku Saint-Tropez jsme 

si jí nenechali pokazit. Vyfotili jsme se před slav-

nou četnickou stanicí a vyzkoušeli, jak se spí na 

trávě v místním parku. Byla rozhodně pohodlnější 

než sedadla autobusu na zpáteční cestě, ale to 

byla jen nepatrná daň za krásných pět dní na jihu 

Francie. 
 

 

 

 

 



¨       
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
   

 

Studenti cestují 
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Proč Paříž? 

Letos v červenci jsem Paříž poprvé navštívil a měs-

to mě očarovalo, dokonce bych tam chtěl jednou 

žít. Pokud tedy uvažujete, kam jet na poznávací 

zájezd, tak vám Paříž vřele doporučuji. 

Slovo na úvod 

Paříž je hlavní město Francie. Rozkládá se v Paříž-

ské pánvi po obou stranách řeky Seiny. V porovnání 

s jinými velkoměsty je docela malá (105,397 kilo-

metrů čtverečních). V současnosti je Paříž jedno z 

nejnavštěvovanějších měst světa, a je považována 

za symbol lásky a romantiky. 

Něco málo z historie  

Kolem roku 300 př.n.l. byla oblast, kde leží dnešní 

Paříž, osídlená galskými kmeny Parisu, kteří zde 

založili město. V roce 52 byla však oblast dobyta 

Římany. Parisové byli zatlačeni na ostrov Île de la 

Cité, na kterém dnes stojí gotická římskokatolická 

katedrála Notre Dame, v překladu kostel panenka 

Marie. Po pádu římské nadvlády v roce 508 Chlod-

vík I. učinil z města hlavní město Francké říše. 

Něco málo o Louvru 

Louvre je bývalý královský palác dnes sloužící jako 

museum. Vchodem do musea je prosklená pyramida 

vysoká 20,6 metrů. Dnes je v Louvru uložen origi-

nální obraz Mona Lisa od Leonarda da Vinciho. 

Něco málo o Eiffelově věži 

Někdy nazývaná jako Eiffelovka, je ocelová věž v 

Paříži, která byla dostavěna v roce 1889. Autorem 

projektu je Gustav Eiffel, po kterém se jmenuje. 

Dnes i s anténou na vrcholu měří Eiffelova věž 324 

metrů. 

 
 

Paříž,                                              

město lásky a romantiky 
 Michal Bruzka, SA 

 

Kriváň 
 Barbora Wildmannová, 3.A 

Túra na Kriváň patří k dosti těžkým a náročným 

výšlapů ve Vysokých Tatrách. Zdolání Kriváně vyža-

duje určitou fyzickou i technickou zdatnost, neboť 

část výstupu je šplh po skalách. Přesto ani ta nej-

těžší místa nejsou zajištěna fixními řetězy. A že by 

se tam místy hodily, to přiznávám. Tento vrchol 

jsem společně s otcem a bráchou zdolala 3x a po-

každé jsme na to šli jinak a jinudy. Na vrchol totiž 

vedou 3 cesty, ty ale popíšu později. Teď něco 

s historie této hory.  

První zaznamenaný výstup na Kriváň se uskuteč-

nil roku 1772. Tento výstup zdolal A. Azirbess. Kri-

váň byl dlouho považován za nejvyšší horu Vysokých 

Tater. Pak, ale byla barometricky naměřena jeho 

skutečná výška 2 495 metrů. Tímto se stal čtvrtou 

nejvyšší horou Vysokých Tater. Zajímavé je také 

místo, kde se tento vrchol nachází. Kriváň je totiž 

první horou Vysokých Tater od západu. A kde všude 

se s Kriváněm můžeme setkat? Nejznámější je asi 

to, že je vyobrazen spolu s vatrou na znaku Sloven-

ské socialistické republiky a na státním znaku 

ČSSR. Od roku 2005 je také na slovenských euro-

mincích. V minulosti se totiž v masivu Kriváně dolo-

valo stříbro a další kovy. Zjistila jsem také jednu 

novinku, o které jsem dosud nevěděla. Tento vrchol 

je neoficiální symbol Štúrovců, kteří na něj v 19. 

století konali výstupy. Nyní, se přesunu k popisu 

cest na tento, podle mě, slavný vrchol. 

Jak jsem již psala, máme 3 možnosti. Všechny vám 

popisovat nebudu. To bychom u tohoto článku pobyli 

dosti dlouho a připadal by vám nudný. Proto se po-

kusím zábavnou formou popsat jednu z cest, na 

které jsem zmokla. Trasu jsem začala na Třech 

studničkách. Odtud jsem šla po červené magistrále 

na rozcestí Jamské pleso. Na Jamské pleso to podle 

ukazatele trvá přibližně 1 hodinu 25 minut. Jako 

vždy jsem rychlík, tak jsem to zvládla za 55 minut. 

Tato část cesty není nijak fyzicky náročná, je to 

taková procházka lesem, kde v létě rostou hřiby. 

Od Jamského plesa se dám doprava a jdu se po 

modré značce na rozcestí pod Kriváněm. Odtud jde 

cesta nejdříve lesem, kolem potoka s velmi dobrou 

vodou. A asi po hodině, u mě po 30 minutách, chůze 

se otevřou první výhledy na Malý Kriváň a za ním se 

krčí vrchol samotného Kriváně.  
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O něco výše již vidím, na opačné straně, i hřeben Nízkých Tater a Podtatranskou kotlinu. Cesta obchází vrchol 

Jámy a přivádí mě do oblasti zvané Predný Handel, kde v minulosti probíhala důlní činnost. Výhled je zde neskuteč-

ný. Za nedlouho dorazím na rozcestí pod Kriváněm. Na rozcestí si vychutnávám zasloužený, chvilkový odpočinek a 

kochám se nádherným pohledem na Koprovu dolinu, Červené vrchy, Liptovské kopy a spoustu dalších míst. Poté se 

vydávám zas na cestu. Cesta prudce stoupá na vrchol Malého Kriváně. Tato cesta je velmi nebezpečná, hlavně 

v zimě a za deště. Vede totiž po skále. Proto je nutno zachovávat opatrnost. Přiznám se, že jsem tam spadla 

(párkrát ). Cesta z Malého Kriváně nepatrně klesá do Daxnerova sedla a odsud se již vydávám přímo vzhůru na 

vrchol Kriváně. Ten poskytuje úžasné výhledy na celé Vysoké Tatry. Sestup je prakticky stejný. Jenom se na roz-

cestí pod Kriváněm dám doprava a pokračuju po zelené na Tři studničky. Kousek pod rozcestím je možno přímo u 

chodníku nabrat skvělou pitnou vodu.  Cesta vede po rozlehlých planinách a poté lesem. Tady mě asi 30 minut před 

koncem mé cesty chytila velmi silná bouřka s krupobitím. Na parkoviště jsem došla celá promočená a do kempu 

jsem jela jenom ve spodním prádle!  Ničeho nelituju (kolemjdoucí taky ne). Pro mě to byl zážitek na celý život. 

Tuto túru bych doporučila fyzicky zdatným jedincům a všem, kteří mají rádi výšlapy na hory. Doufám, že někdy na 

Kriváni potkám jednoho z vás! Přidávám luxusní fotky pro lepší představivost.  

 

Studenti cestují 
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Reportáže 9 

Hrad žije první pomocí 
 Tereza Krejčová, KVB 

První neděli v září se na Slezkoostravském 

hradě uskutečnila už posedmé akce jménem Hrad 

žije první pomocí. Jako každým rokem zde soupe-

řily v první pomoci nezdravotnické složky integro-

vaného záchranného systému. Armádní, policejní i 

hasičské jednotky soutěžily hned na deseti růz-

ných stanovištích. Na každém z nich byl jeden 

simulovaný scénář z reálného života. Soutěžící si 

tak mohli procvičit své znalosti první pomoci a 

něco nového se i naučit. Ošetřit si mohli různé 

zranění od krvácení, přes bezvědomí, popáleniny 

po psychické stavy. Každý z celkem čtrnácti týmů 

musel na všech stanovištích dokonale spolupraco-

vat. Výjimkou byl scénář jménem „jeden za všech-

ny, všichni za jednoho“, kde každý zvlášť předvedl 

masáž srdce i s defibrilátorem. 

Zatímco týmy soutěžily, byl pro veřejnost na-

chystaný doprovodný program. Po celém hradě 

byly rozmístěny informační stánky celní správy, 

hasičského záchranného sboru, policie, tady jste 

si např. mohli vyzkoušet brýle, které simulují opi-

lost. Dále si prohlédnout sanitku, auto hasičů nebo 

Báňské záchranné služby. Pro děti byly připraveny 

úkoly, za které si po splnění mohly vybrat nějaký 

malý dárek. Celý den také probíhala řada ukázek 

např. kynologů městské policie, Báňské záchranné 

služby a hasiči předvedli postup u autonehody-

vystříhávání člověka z auta. Celý program byl ješ-

tě navíc doplněn vystoupením tanečních souborů 

dětí. 

Na závěr v pět hodin odpoledne proběhlo slav-

nostní vyhlášení, kde na třetím místě skončil 

JSDH Hlučín, na druhém Speciální pořádková 

jednotka Policie ČR a na prvním druhý tým Speci-

ální pořádkové jednotky Policie. Vyhlášena byla 

také nejlepší resuscitace na zmíněném individuál-

ním stanovišti. 

Celá akce byla perfektně zorganizovaná, vyda-

řila se a věřím, že všichni zúčastnění budou sou-

hlasit. A pokud jste letos Hrad žije první pomocí 

nestihli, můžete se těšit stejně jako já na příští 

rok. ☺ 
 

Nový trend obsahuje ftalát 
 

Každé dítě i dospělý určitě zná gumičky na pletení. 

Jsou barevné pěkné a dá se z nich uplést téměř 

všechno. Ne každý však ví, že některé gumičky obsa-

hují ftalát, tedy látku, která se využívá k změkčení 

plastu. Gumičky navíc obsahují často až 500krát víc 

ftalátu než je běžná Evropská norma. To může způ-

sobit těžkou alergii, hormonální výkyvy a později 

dokonce neplodnost. V Anglii a Irsku nález ftalátu 

potvrdili a chtějí výrobek stáhnout z trhu. Česká 

obchodní inspekce se ale případem ještě nezabývala. 

Ne však každá gumička obsahuje ftalát, ale je vyro-

bena z latexu a silikonu. To způsobuje u většiny pří-

padů zvracení, bolesti břicha, vyrážku a v některých 

případech i ekzémy. 

Zde jsou některé případy: 

Sedmiletému chlapci zčernaly prsty 

Malý chlapec se do gumiček, dá se říct, zamiloval a 

pletl je na prstech několik hodin denně. Jeho prsty 

byly po týdnu tak odkrveně, že je už necítil a celé 

zčernaly. Dnes se uvažuje o amputaci konečků  

Malá dívenka přišla o zrak 

Máme tu případ opět dítěte, které se zamilovalo do 

gumiček. Tentokrát nepletlo na prstech, ale na pro-

fesionálním stavu ale pletla moc dlouho při malém 

světle. Navíc je to velmi piplavá práce a holčička 

dnes nevidí na jedno oko. 

Fence amputovali ocas!!! 

Na gumičkové šílenství doplatila fenka jménem Pat-

ches z irského Dublinu. Děti jí totiž doma ozdobily 

ocas gumičkami a kříženka na to doplatila amputova-

ným ocáskem. 

více na tn.cz 

Petra Adamčíková, SA 
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Zprávy z MGO 10 

Loňské aktivity Studentského senátu 
 

Studentský senát Matičního gymnázia v Ostravě 

ve školním roce 2013/2014 navázal na aktivní práci 

z předcházejícího období. Hned na sklonku září se 

v mimořádných volbách stal předsedou Jan Honeiser 

/KVIB/, který vytyčil základní body pro celý rok: 

organizace kulturních a sportovních aktivit, mediali-

zace školy uvnitř i navenek. 

A právě v oblasti medializace udělali senátoři vel-

ký kus práce. Během září vytvořili Facebookovou 

stránku Studentského senátu, Instagram Matičního 

gymnázia i účet na Youtube. Na všechny jmenované 

platformy poté aktivně po celý školní rok přispívali 

články, fotkami i videi z akcí školy. Například foto-

grafie z mezinárodního projektu Edison, na kterém 

Studentský senát také spolupracoval, vidělo na 

Facebooku přes 3 500 uživatelů a prezentační video 

školy vytvořené našimi studenty, pozvánky na Ples 

MGO a Muzikálové melodie a záznamy z vánočního 

koncertu a Talentu MGO bylo zhlédnuto asi 7 000 

krát. To rozhodně přispělo k popularizaci školy jak 

uvnitř, tak i navenek.  Poděkování patří Mgr. Rosti-

slavu Gromnicovi, který se podílel na mediálních akti-

vitách školy na FB. Senátoři se také postarali o zaří-

zení studentské informační nástěnky na velkých 

schodech u šaten a své aktivity prezentovali i na 

nástěnce ve třetím patře. Senát se také zasloužil o 

medializaci projektu Recyklohraní, projektu popula-

rizujícího  bioenergietiku, také podporoval prodej 

sponzorských triček MGO. Senátoři se výrazně za-

pojili do žurnalistických aktivit na škole (časopis 

eMko, rádio MGO) a debatovali o jejich zkvalitnění. 
 

V oblasti sportu senát také rozhodně nezahá-

lel! V říjnu se dohrála školní fotbalová liga MGO 

FOOTBALL LEAGUE 2013, do které se zapojilo na 

80 chlapců ze všech ročníků školy. Nový -  již 

třetí ročník ligy se rozběhl v měsíci květnu. Ně-

čím úplně novým na MGO  byla liga v badmintonu, 

tu pod záštitou Studentského senátu zorganizova-

li studenti sexty A. V květnu proběhla již dlouho 

očekávaná utkání mezi Matičním gymnáziem a 

gymnáziem Hladnov. Tyto zápasy byly rozděleny 

do dvou hracích dnů. První den se konaly zápasy ve 

volejbale na našem školním hřišti, druhý den se 

hrály florbalové zápasy a utkání ve fotbale na 

půdě Hladnova. Obě gymnázia si sportovní dny za 

přispění pěkného počasí užila a již se těší na třetí 

ročník, ten plánujeme rozšířit i o další sporty a 

konečně Hladnovské porazit! V oblasti sportu se 

také konal již tradiční florbalový „Šmeralka cup“, 

který sice Studentský senát neorganizoval, přesto 

stojí určitě za zmínku. 

Studentský senát se také zasloužil o velké 

množství kulturních aktivit. Například pomáhal 

společně s kolektivem okolo paní Mgr. Markéty 

Šňupárkové zorganizovat zahajovací ceremoniály 

projektu Edison, Týdne vědy a Týdne jazyků. Se-

nát také výrazně napomohl k vytvoření studentské 

soutěže Talent MGO, koncertu školní kapely 

v klubu Hudební Bazar a divadelního představení 

Muzikálové melodie. Již nyní se podílíme na tvorbě 

nového muzikálu Chicago. 
 

Jan Honeiser, SXB 

Rozhovor s nováčky 
Bára Nejedlíková a Tereza Schaffartziková, KVB 

Rozhodly jsme se vyzpovídat některé nové primány, abychom zjistily, jak se jim na naší škole líbí a co by rádi 

změnili a tady je výsledek. Odpovídá Huy Doan z primy A, který na toto gymnázium přestoupil z ZŠ Matiční 5 a 

Vendula Schaffartziková z primy B, která přišla ze ZŠ Ludgeřovice. 

Zdá se ti učivo těžší než na základní škole?  

H: Ne, myslím, že je to stejné jako základka. 

V:  Jo, hlavně čeština a taky se musím víc učit. 

Sedli ti profesoři?  

H: Jo, až na některé nejmenované. 

V: Jo, většinou.  

Jaký je tvůj nejoblíbenější profesor? 

H: Pan profesor Gromnica. :))) 

V: Pan profesor Vondráček, protože mě baví biologie a zdá se mi hodný. 

Líbí se ti na škole?  

H: Líbí, je hezky spravená a taky se mi líbí hřiště.  

V: Jo, je tady dobrý kolektiv a velký bufet. 
 

www.facebook.com/studentskysenatmgo 

Instagram: maticnigymnazium 

Youtube: Matiční gymnázium Ostrava 
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Zprávy z MGO 11 

Sportovní hry Šachový kroužek 
Vojtěch Žolnerčík, PA Vojtěch Žolnerčík, PA 

Máš rád/a míčové hry a chceš více 

hodin tělocviku? 

Přijď si k nám zasportovat!  

Scházíme se v úterý od 15:00 do 16:00. 

Trénuje: Mgr. Markéta Krakowková 

Zlepšujeme se v hrách: vybíjená, pře-

hazovaná, volejbal, florbal, basketbal, 

stolní tenis, badminton a mnoho dalších 

her. Vítáme jak studenty, kteří se 

chtějí něco přiučit, tak ty, kteří si 

chtějí „jen“ zasportovat. Kroužek je 

vhodný především pro žáky nižšího 

gymnázia. 

 

Máš rád/a šachy a nemáš kde hrát? 

Přijď se pobavit a zároveň poučit! 

Trénujeme ve středu v čase od 14:00 do 15:00. 

Trenéři: mezinárodní mistr Lukáš Klíma a Mgr. Tomáš Pek 

Program pro pokročilé: Studenti jsou trénováni panem Klímou formou 

předem připravených šachových situací, které řeší, nebo přímou komen-

tovanou hrou. Důraz je kladen na styly zahájení a zakončení. Jsou roze-

bírány jednotlivé chyby. 

Program pro začátečníky: Studenti se učí tahy jednotlivými figurami a 

vzájemnou součinnost jednotlivých figur. Účastníci kroužku také hrají 

mezi sebou a jejich hra je komentována panem Klímou. 

 

Hokusy pokusy cukrárenské 

 
Lucie Machalová, 3.A 

První paprsky letního sluce již zase klepaly na okna ves-

nického krámku. Chvíli před otevírací dobou jsem vynesla 

zahradní nábytek, aby si všichni ti hned z rána po sladkos-

tech toužící netrpělivci měli kde sednout. Mě totiž ten 

největší boj teprve čekal  - nikdy se mi nepodařilo vyložit 

zákusky z beden do vitríny bez toho, abych alespoň jeden 

neupustila, následně nerozšlápla a neroznesla po celé ku-

chyni. Každé ráno v cukrárně tak začínalo velmi harmonicky 

se smetákem v ruce a s prvními zákazníky, kteří dorazili 

ještě před otevíračkou, protože asi natolik toužili po své 

ranní dávce kofeinu, že neuměli dospat. Pohádkové ráno se 

tak proměnilo v hororovou story, jež děsila jen mě. Kávovar 

jsem doplňovala snad 10x za ráno a hrníčků jsem měla za 

chvíli plný dřez i plné zuby. I když čerstvou kávou voní mé 

vlasy snad do dneška. 

Když opadla první vlna, vše na chvíli ustalo, přišel čas 

oběda a to všichni kašlou na zmrzlinu i na zákusky, nevděč-

níci! Měla jsem tak chvilku na to uklidit spoušť a rychle 

poobědvat se zděšením, že všechno za chvíli začne na novo. 

Ono to „novo“ bylo vlastně asi ještě horší než celé ráno. 

Znáte to, přijdete do podniku a přemýšlíte, co si dát, celí 

hladoví koukáte všude kolem, až najednou: „Hele číšnice a 

nese obrovský pohár, větší už snad v kuchyni ani nedělají, 

ten si dám!“. A je to tady, jste to právě vy, kdo strhne ne-

konečnou lavinu stejných objednávek. Horké maliny 1000x, 

prosím, mikrovlnka jela na plné obrátky a já jako křeček 

v kolotoči. Vše večer završili štamgasti, známé tváře, kteří 

si své poslední pivo objednávali asi hodinu po zavíračce.  
 

Po měsíci každodenního usmívání a příjemné-

ho vystupování jste pak rádi, že alespoň masér-

ky na wellness umí držet jazyk za zuby.  I když 

ono to v konečné fázi nebylo až tak hrozné, bez 

výplaty bych se totiž ani já sama nikdy nemohla 

stát oním „otravným zákazníkem“. A pak, že za 

dřevěnými na hnědo natřenými okny malé cuk-

rárny není svět jiný, než jaký se na první pohled 

zdá být.  

P.S: Všichni přijďte! Rotschildova cukrárna 

v Šilheřovicích svého letního brigádníka za-

městnává i na podzim, víkendové frmoly totiž 

nemají konce a já se odtud nehnu: Mám to tady 

ráda.   
 

 

 

Sladká tečka na závěr 



¨       
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
   

 


