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Vážení čtenáři a příznivci časopisu eMko,

ráda bych vás seznámila s prvním číslem časopisu. S novým školním rokem pro nás při-
chází i několik změn, které se jistě promítnou i na stránkách eMka. První je přeskupení a 
obohacení našeho grafického týmu, základové desky našeho časopisu. Bez grafiků by 
to opravdu nešlo. Dále máme velkou radost, že jsme mohli přivítat mnoho nových tváří 
z letošních prim, studenti mají opravdový talent a budou pro eMko i do budoucna určitě 
velkým přínosem. V neposlední řadě nás bude čekat změna v samotném vedení, plánuji 
totiž v půlce školního roku ze své šéfredaktorské pozice odejít a soustředit se na přípravu 
k maturitě a přijímacím zkouškám. Velmi se tedy těším na svá poslední čísla a budu nadále 
fandit a podporovat naše žurnalistické seskupení.
 Co nás tedy čeká? Řekla bych, že přímo nálož článků. Jako první musíme shrnout, co se 
všechno událo. Několik studentů si připravilo pojednání o minulém školním roce nebo 
první dojmy z toho nového. Pokud budete na cestách, Matiční gymnázium vám bude 
vždycky nablízku, jeho studenti přináší reportáže z Mladče, Prahy a dokonce až z Paříže či 
Vietnamu. Jako investigativci se pohybujeme všude, přinášíme informace třeba o Dnech 
NATO, o setkání s piloty NATO přímo na naší škole nebo konferenci o revitalizaci školního 
dvorku. Všímáme si zajímavých osobností kolem nás, vyzpovídali jsme excelentní klavíris-
tku Magdalenu Kovářovou nebo výměnného amerického studenta Teagua. Rozebereme 
si i současná témata, jako jsou hazard nebo hoaxy. Dvojice na vzestupu přináší novou 
sérii autorských příběhů, nebude chybět ani přepracování všem známé pohádky Červená 
karkulka. Nakonec musím připomenout, že nesmí chybět naše oblíbené rubriky recenzí 
na knížky a počítačové hry. Jistě zajímavé je i téma dopravy, budeme se věnovat novým 
trolejbusům. V neposlední řadě přebíráme staronový formát - a to komiks.
 Jsem velmi vděčná za každého člena našeho týmu, za každého čtenáře a také za podpo-
ru spolku Přátelé MGO. Přeji vám tedy příjemné čtení a barevný podzim.

4.AValentýna Kovšanová
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Anna Walderová3 PB

MOJE NOVÁ ŠKOLA

Je zvláštní, že jsme se 1. září vůbec neznali 
a teď po měsíci jsme se sblížili. S některý-
mi jsem se skamarádila.

Co mě na nové škole nejvíc překvapilo je 
bufet ve vestibulu školy. Je příjemné si 
každé ráno kupovat čerstvou svačinu. Z 
bufetu mám nejradši tvarohový šáteček, 
který si dávám každé ráno. U bufetu je tzv. 
společenský koutek pro studenty, ve kte-
rém si mohou zahrát stolní fotbal a kuleč-
ník. Na naší bývalé škole žádný kulečník 
ani fotbálek nebyl. Takže mě to dost pře-
kvapilo. Po škole si někdy naše třída ku-
lečník zahraje.

Co mě ještě zaujalo, je dvouhodinová tě-
lesná výchova. Tělesnou výchovu máme 
každý sudý týden ve velké tělocvičně v bu-
dově školy. Tělocvična vypadá moc hezky. 
Každý lichý týden máme výuku plavaní. 
Plavecká výuka se koná v plaveckém ba-
zénu na Čapkárně. Tam jsem si vzpomněla 
na druhou a třetí třídu základní školy, jak 
jsme tam chodili s mými bývalými spolu-
žáky. Celkově jsem z nové školy nadšená.

Mé první dojmy a co mě překvapilo

Mé první dojmy z nové školy byly něco, 
co bych popsala jako vzrušení. Poznávat 
nové kamarády, profesory, nové předmě-
ty a novou budovu. Vše je úplně jiné než 
na základní škole. Taky se každým dalším 
dnem cítím více a více oficiálně student-
kou prestižního gymnázia. Všechny ty pří-
pravy stály za to! Když jsem byla na příjí-
macích zkouškách, tak jsem měla strach, 
že to nezvládnu a že na to nemám, ale jak 
přišly výsledky, tak jsem byla nadšená. 
Testy byly velmi těžké a já jsem nevěřila, 
že to dokážu.

Když jsem poprvé vstoupila do budovy 
mé nové školy, tak jsem cítila obavy, co 
mě čeká a jaké to vlastně bude. Po pár 
týdnech jsem již úplně v pohodě a z nové 
školy strach vůbec nemám. Vzpomínám si 
na náš adapťák se třídou, který byl zábav-
ný. Byl plný společných aktivit, které mě 
moc bavily. Hráli jsme tam zajímavé hry 
například: Civilizace, hra v týmu s kladinou 
a taky jsme hráli na to, že jsme byli upro-
střed moře a měli jsme se seřadit podle 
abecedy a měsíců narození. 



Na konci předloňského školního roku jsem přestoupila z mé základní školy na Matič-

ní gymnázium. Změna to byla velká, hned na začátku jsem byla překvapena znám-

kováním. Na mé základní škole se známkovalo úplně jinak, méně přísně a občas se 

dávaly jedničky jenom za snahu. Očekávala jsem velké rozdíly mezi učivem, co pro-

bírá nebo bude probírat má základní škola a co my na Matičním gymnáziu a oče-

kávala jsem správně. Rozdíly jsou v některých předmětech obrovské. Za celý rok 

jsem nezažila, že by základka nebyla minimálně kapitolu pozadu. Také testy píšeme 

mnohem častěji, to mě nutí dávat větší pozor. Moje největší obava byl nový kolektiv, 

bála jsem se, že nezapadnu. Můj strach mě brzy opustil a já si našla skvělé přátele. 

Baví mě pozorovat, jak jsme se všichni za ten rok sblížili a více fungujeme jako kolek-

tiv. Víme, kdo je v čem lepší a za kým zajít, když mám něco nejde. Více se vzájemně 

podporujeme, komunikujeme a nikdo se už nestydí se s někým bavit. Moc si užívám 

skřínky, na mé základní škole skřínky nebyly. Měli jsem společné šatny podle tříd, ni-

kdo nikdy neměl soukromí a hrozně jsme se strkali u té jedné lavičky, která tam byla. 

U skříněk se taky strkáme, občas někdo dostane batohem, ale dá se to. Jsem ma-

ximálně spokojená s výběrem své střední školy, za ten rok jsem se naučila všechna 

nepsaná pravidla a celkově, jak to tady funguje. Těším se, co mě potká dál…

MŮJ ROK NA

4Natálie Hrušková SB



          

Jak nabýt
ohromného jmění

HAZARDEMHAZARDEM

Hazard mě pronásleduje už od malička, s tetou z 
Brna jsem asi v devíti letech sázel sportku s vírou, 
že za výhru vyrazíme do zahraničí. Jestli si dobře 
vzpomínám ze svého dětství, poslal jsem ji e-mai-
lem seznam zemí, do kterých jsem chtěl jel. Mapa 
světa mi ještě tehdy nebyla moc povědomá, a tak 
jsem do výběru napsal všechny státy, které tehdy 
hrály na mistrovství světa ve fotbale. Třeba Írán – 
solidní volba.

V paměti mi zůstal i letní tábor, na kterém jsem v 
blackjacku bleskově „projel“ všechny své sladko-
sti. Na tábor už jsem nikdy nejel.

Teď ale jezdívám sázet do Brna, města hříchu. 
Vždy, když tam jedeme s bratrem (snad ještě vět-
ším gamblerem, než jsem já) za známými, vytáhne 
se plastová ruleta, kobereček s čísly a žetony. Od 
pana ruletáře, jistého Aleše, se při vhodu kuličky 
do osudí ozývají ikonické hlášky jako „kdo nehraje 
nevyhraje“ nebo „odvážnému štěstí přeje,“ a my v 
nepříjemné časové tísni pokládáme se strachem 
o svou finanční budoucnost žetony na zelený ko-
bereček. Taktiku volím zásadně podle svého mo-
mentálního stavu zoufalství, jelikož jsem v průbě-
hu hry brzy zoufalý asi jako můj bratr po prvním 
vkladu, začínám riskovat. Zcela pochopitelně se 
risk nevyvine v zisk, a tak jsem nucen si od „kasi-
na“ vypůjčit další půlmilion žetonů. Večery končí 
absolutním fiaskem. Voláme rodičům do Ostra-
vy, že byl veškerý majetek neodvratně prohrán. 
Avšak opravdu výjimečně se stává, že se hra po-
vede. Jednou jsem vyhrál asi 40 000 000, tako-
vá částka se zapíše na malý papírek a vyplatí se 
příští rok. Ten papírek se jako na potvoru vždycky 
nějak ztratí.

Sázení mám v krvi a považuji ho za takové své 
neoficiální hobby. I proto jsem v 16 letech začal 
sázet na sportovní zápasy. První rok jsem měl, 
řekl bych, ucházející tržbu. Tisíc korun českých 
v mínusu. Napsal jsem sice „první rok,“ ale úplná 
pravda je, že jsem to stihl do měsíce.

No a moje maminka mě v této příjemné zábavě 
NEPODPORUJE (předchozí věta buď obsahuje 
pravdu, nebo je možná lživá. Uvádím ji v tomto
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tvaru, abych maminku ochránil v případě krimi-
nálního postihu). Taky je možné, že mi řekla: „Pro-
kope, to není fajn, že sázíš. Tohle se mi nelíbí, až 
budeš zase sázet, rozhodně mě do toho nezata-
huj s tebou, nějakou tu stovku do toho určitě dá-
vat nebudu…“ Nebo to bylo naopak…?

Jak tedy nabýt ohromného jmění hazardem? Můj 
systém je jednoduchý, avšak nefunkční. Na sáz-
kovou kancelář vložím 1000 korun, poctivě

vydělaných mou brigádní činností! Poprvé vsadím 
tak, abych se výdělkem dostal lehce nad původ-
ní kapitál. Po výhře dále vsadím celou vytěženou 
částku, ne protože bych snad měl přesně vytyče-
né regule o tom, jak dále postupovat, ale protože 
mi značně stoupne sebevědomí. Prokopovo pra-
vidlo však jasně říká: „Prokope! Dvakrát po sobě 
nevyhraješ!“ A ono skutečně ne. V tomto momen-
tu se nacházím v mínusu, někdy i v ošklivém mínu-
su, a to nechci. Opakuji postup, v majoritě přípa-
dů je to ale jenom horší. Nabírám velký deficit a z 
dálky mi začíná mávat mé zoufalství. Pokouším se 
trefit do nějakého hodně vysokého kurzu (pro ne-
znalce, nepravděpodobný výsledek za mastnou 
odměnu), abych se zase vrátil do kladných čísel.

Pro ujasněnou, nějak takhle tomu bylo minulý rok, 
a na mou obranu, letos jsem zatím 200 korun v 
plusu! Jenže odpověď na to, jak nabýt ohrom-
ného jmění hazardem, vlastně neznám. Jen teď 
pro svou zábavu píšu tento článek o své ne příliš 
legální činnosti. Ale připadá mi, že když své na-
šetřené peníze pouze ztrácím, tak ten zákon ani 
tolik nepřekračuji, jako kdyby tomu bylo naopak 
a já se v sedmnácti sytil korunami vydolovanými 
z internetových sázek. Doufám tedy, že mě jako 
neplnoletého tento spis nepřivede do nějakých 
nepříjemných problémů. Raději ho proto pro jisto-
tu ukončím tvrzením, že nic z předešlých 624 slov 
není pravda, vůbec nic.

„Prokope!
	 Dvakrát	po	sobě	nevyhraješ!“

Končím na dně.

Prokop Konicar SPTA 6
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KTERÝ Z NÁS JDE Z KOLA VEN
Kapitola 1: Z Kanady přes půl světa

 „Ano, mami, neboj se. Zítra ráno budu v Londýně,“ hovoří mladý muž do telefonu. Tím mladým 
mužem je Charles Belduin, pětadvacetiletý mladík, který se vrací z kanadského Montrealu, kde 
studoval, zpět do Londýna. „Chci se zeptat mami, mohl by u nás zůstat na jednu noc můj kama-
rád Louis?“ Vtom se z amplionu ozve: „Cestující do Londýna, nechť se dostaví k přepážce 15.“ 
„Promiň mami, už musím končit,“ Charles zavěsil a vydal se hledat svého kamaráda do spleti 
obchodů. Když ho asi po čtvrt hodině konečně našel, pospíchali k přepážce. A pak, když už 
seděli v letadle, oddychli si.

Cesta byla dlouhá, předlouhá. Charles si vytáhl sluchátka, zapojil si je do mobilu a počal po-
slouchat hudbu. Jenže ho to po chvíli omrzelo. Nakonec dal přednost odpočinku před čímkoli 
jiným. Louis si zase po většinu času četl ze svých knih, které si zabalil. První byla o filozofii. Druhá 
kniha byl dobrodružný román. Na titulní straně byla nádherná ilustrace Indiána stojícího napro-
ti západu Slunce. Tato kniha Charlese už po delší dobu zajímala. Snažil se zjistit, kde se ta kniha 
dá koupit, ale Louis kolem toho dělal z neznámého důvodu tajnosti.

„Hlášení pro všechny cestující, kvůli husté mlze nad Londýnem bude naše letadlo odkloněno 
na letiště do Leicesteru. Cestující do Londýna přepraví autobus, který bude přistaven před bu-
dovou letiště,“ ozvalo se z rozhlasů, které byly rozmístěny po letadle. Charles však toto hlášení 
zaspal.

Probudil se až v 12:00 odpoledních, tři a půl hodiny po vzletu. Koukl se z okna a dole pod sebou 
spatřil pouze vodu. „Takže jsme pořád nad Atlantským oceánem,“ zamumlal si pro sebe. Ozvalo 
se další hlášení. Piloti cestujícím oznamovali, že jejich letadlo má půl hodiny zpoždění. „Těšíš se 
domů?“ zeptal se zčistajasna Louis, o kterém si Charles myslel, že vnímá jen svoji knihu. „Ale jo, 
celkem se těším,“ odpověděl Charles. Louis se poté opět zahloubal do knížek a Charles se opřel 
o sedadlo. Chtěl znovu usnout. Včera toho moc nenaspal. Do půlnoci totiž slavili úspěšné za-
končení studia na montrealské univerzitě.

Konečně po šesti hodinách a dvaceti sedmi minutách letadlo konečně přistálo na letišti Lei-
cester. Kamarádi vystoupili z letadla, prošli dlouhou halou a dostali se k obrovským pásům na 
výdej zavazadel. Zde se zdrželi jen chvíli, jejich zavazadla poslali z letadla jako jedny z prvních. 
„Využijeme toho autobusu do Londýna?“ zeptal se Louis. „Ne, spíš nám vyhovuje, že naše leta-
dlo odklonili sem. Z místního hlavního nádraží jede každou hodinu vlak do Ketteringu. Tam na 
nás pak bude čekat můj otec, který nás zaveze k nám do Brigstocku,“ pronesl Charles. Oba dva 
si vzali zavazadla.
 
Po 3 hodinách už byli oba v Brigstocku. Charlesova matka paní Hildegarda Belduinová je vrouc-
ně přivítala. Nabídla jim makové koláčky. Také se omlouvala, že ještě nemá hotovou večeři. Pak 
se Charles přivítal také s otcem Josephem a s mladšími sourozenci, sedmnáctiletou sestrou 
Mary a patnáctiletým bratrem Jackem. Neopomněl ani dvě služebné, sedmdesátiletou Allyson 
Walterovou a šestatřicetiletou Rusku Anastazii Sergejovou.



 Václav Šindelář 8TB

„Za dobré jídlo maminko, se ti musíme nějak odvděčit, viď Louisi.“ Louis měl zrovna plnou pusu 
koláčku a tak jen mlčky přikyvoval. „Můžeme Ti třeba pověsit prádlo,“ navrhl Charles. „Vy jste tak 
hodní kluci,“ řekla matka Hildegarda a objala oba hochy. Louis a Charles vzali prádelní koše a 
vydali se na zahradu.

Šňůry na prádlo byly rozvěšeny zvláštně. Jedna šňůra, druhá z pěti, nejspíš chyběla. Žádný nor-
mální člověk by to neřešil, jenom Louisovi to připadalo nesymetrické a neestetické. „Ty máš taky 
jenom oči pro semetriku a estetiku,“ ušklíbl se Charles a Louis ho za to sjel nevrlým pohledem.

Když byla práce hotova, oba kluci se na půl hodiny vydali do pokojů vybalit si a chvíli si odpoči-
nout. Poté následovala večeře o čtyřech chodech: kuřecí vývar z čerstvě zabité slepice, krocan 
s nádivkou, rajčatový salát s cibulí a jako dezert jablečný závin. Také pití bylo vybrané. Dospěli 
včetně Louise a Charlese si dali skleničku kořalky, Jack a Mary si dali zázvorový sirup domácí 
výroby. Každý by si řekl, že při takové večeři je jenom veselí a všechny různé radovánky. Tato 
večeře ale byla jiná. Panovala velice zvláštní atmosféra. Když si šel Louis před devátou večerní 
zakouřit na balkón, slyšel, jak Charles na někoho nadává. Druhý hlas rozeznat nedokázal, ale 
podle Charlesova tónu to byla dost ostrá hádka. Louis se pak vrátil do domu, zahlédl paní Bel-
duinovou, jak hořce pláče.

Zaklepavší na dveře Charlesovi, chtěl mu Louis popřát dobrou noc. Zaslechl však zvuk sprchy a 
rychle odešel.

Bylo půl dvanácté, když se Louis ukládal. Nalil si vodu, kterou si položil na noční stolek, umyl si 
zuby, cucal šalvějový bonbón proti bolesti v krku. Pak si ještě chvíli četl, pomodlil se a šel spát.

Hodiny ukazovaly osm hodin ranních. Všichni postupně scházeli dolů na snídani, jenom Charles 
stále chyběl. A když se ani po následující čtvrt hodině nedostavil, poslal pan Beduin služebnou 
Walterovou, aby toho spáče probudila. Paní Walterová přikývla, vyšla po schodech. Klepala na 
dveře mladého pána několikrát, ale on neotvíral. Nakonec tedy otevřela svým klíčem, měla to-
tiž klíče od všech pokojů. Vstoupila do pokoje. Charles ležel na posteli. Paní Walterová s ním 
zatřásla a vyděšeně odskočila. S hrůzou si uvědomila, co se stalo, zaječela, omdlela a spadla na 
zem. Každý, kdo ten výkřik zaslechl, vyběhl do pokoje mladého Charlese. A naskytla se opravdu 
hrůzostrašná podívaná... 

Pokračování	příště...

Štěpánka Nyklová TB



Vietnamu
Zájezd	do

Vietnam – země s krásnými plážemi, přírodou, 
moderními městy i tradičními vesnicemi. Mnozí 
z nás by se do této země aspoň jednou v živo-
tě chtěli podívat. Já jsem měla to štěstí zúčastnit 
se druhého zájezdu do Vietnamu, který Matiční 
gymnázium pořádalo. Poté, co jsme bohužel při-
šli o dva účastníky na letišti ve Vídni, jsme nasedli 
na letadlo a po dni plném cestování jsme dorazili 
do Ho Chi Mihnova města, které je domovem pro 
devět miliónů lidí. Ubytováni jsme byli na Ton Duc 
Thangově univerzitě, která zrovna slavila své dva-
cáté páté výročí.

Ceny za jídlo se ve Vietnamu pohybují o dost níž 
než v České republice, například klasickou viet-
namskou polévku pho si klidně pořídíte do třice-
ti korun. Avšak pokud se chystáte vydat na lov 
suvenýrů, dávejte si pozor – obchodníci na trž-
nicích a v stáncích vám dají dost přemrštěnou 
cenu, očekávají totiž, že s nimi budete smlouvat. 
Proto se při zaznění ceny nezapomeňte zatvářit 
nesouhlasně a nabídněte cenu dvakrát nižší. Na-
jít cenově přijatelnou restauraci ve Vietnamu tedy 
skutečně není složité. Často v nich však narazíme 
na něco, co by nám mohlo přijít trochu bizarní – 
akvária s živými zvířaty. Hodně se zde cení čers-
tvost jídla.

Pokud je na Vietnamu něco naprosto chaotické-
ho, tak je to doprava. Na to, jak jsou Vietnamci 
velmi spořádaní, vypadají jejich silnice jako mra-
veniště. Řidiči klidně vjedou do protisměru, trou-
bí na ostatní a vůbec nerespektují přechody pro 
chodce, takže přejít přes silnici v Ho Chi Mihnově 
městě se občas zdálo jako Mission Impossible. 
Motorky jsou zde o dost levnější než auta, a tak 
při projížďce městem potkáte kromě motorek po-
většinou jen taxíky.

9
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Dalším poutavým místem pro mě byla tržnice Ben 
Thanh. Zde jsme mohli pořádně natrénovat naše 
smlouvací taktiky, jelikož byli obchodníci ochotni 
jít s cenou dolů i o padesát procent, a tak jsme se 
mohli zásobit krásnými suvenýry.

Bohužel ve Vietnamu není bezpečné pít vodu z 
kohoutku, a tak se musíte zásobit vodou v plasto-
vých láhvích. I přesto je však v pořádku se v této 
vodě sprchovat.

Dále bych vám chtěla ukázat pár fascinujících míst,
kam jsme se měli možnost dostat:

Den, kdy jsme navštívili deltu řeky Mekong, byl 
pro mě asi nejzajímavějším dnem celého zájezdu. 
Se svou délkou okolo 4500 km brázdí Mekong 
asijský kontinent od Tibetu, přes Laos až po sa-
motný Vietnam. Náš výlet vedl na jeden z ostro-
vů, kde jsme například jeli loďkami po říčce, která 
je údajně plná krokodýlů, nebo jsme chytali rybu 
holýma rukama.

10
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Poslední den našeho zájezdu jsme navštívili 
chrám, který vypadal jako z jiného světa. Před ne-
zvanými hosty jej chrání vysoké zdi se symbolem 
draka. Dokonce se nám povedlo přijít právě včas 
na probíhající ceremoniál, který jsme mohli sledo-
vat z chodby před hlavní místností.

Po desíti dnech plných nezapomenutelných zá-
žitků jsme se jako správní turisté vrátili do České 
republiky se slaměnými klobouky na hlavách.

V neposlední řadě se někteří z nás dostali do Bi-
texca, což je vysoká budova, ze které si je možné 
prohlédnout Ho Chi Minhnovo město z ptačí per-
spektivy.

Tay Ninh Holy See

Bitexco

11 Anna Katharina Hinterreiter SPTA



Studijní cesta do Vietnamu proběhla ve dnech 15. 9. 2022 – 26. 9. 2022. 
Účastnili se jí žáci vyššího gymplu. Výjimku měl David Čeleda, žák tercie B. 

Teď se obrátím k samotnému Davidovi a položím mu pár otázek.

 Václav Šindelář 12TB

1. Davide, jak vlastně probíhala vaše cesta z Ostravy až do Vietnamu?

ROZHOVOR O VIETNAMU
s

Davidem Čeledou

V 11:00 se naše skupina shromáždila v Ostravě na Ústředním autobusovém nádraží, odkud 
jsme jeli službou FLIXBUS na vídeňské letiště. Posléze jsme zde čekali 6 hodin. V 00:00 započa-
la první 5 hodinový let do Dubaje. Zde jsme čekali 3 hodiny a následně jsme letěli 7 hodin do 
vietnamského města Ho Či Min. Samozřejmě o nás bylo v letadle dobře postaráno, jak jídlem, 
tak také zábavou.

2. Kde přesně jste byli v Ho Či Minu ubytováni Davide?

Ubytováni jsme byli na univerzitě Đại học Tôn Đức Thắng na studentských kolejích.

3. Která místa jste ve Vietnamu navštívili? 

Navštívili jsme spoustu míst, jako třeba bývalé prezidentské sídlo, deltu řeky Mekong, což 
bylo hodně záživné, a taky hadí farmu. Všechna místa bych doporučil.

4. Jaká je tamější strava? 

Na výběr jsou vesměs jenom ryby, kosti a rýže. 

5. Co se Ti líbilo nejvíc a co nejmíň?

Nejvíc se mi asi líbila ta plavba po Mekongu a nejméně se mi líbily ty formality v podobě za-
sedání. 

6. Kolik se Vás té exkurze zúčastnilo?

Celkem nás bylo 23

7. Kdybys dostal možnost vrátit se zpět do Vietnamu, využil bys ji? 

Určitě ano!!!



John Boyne se narodil 30. dubna 1971. Vystudoval ang-
lickou literaturu na Trinity College dublinské univerzity 
a tvůrčí psaní na University of East Anglia v Norwichi. 
Je to irský spisovatel, píše romány pro dospělé i mlá-
dež, jeho knihy byly přeloženy do více než 50 jazyků. 
Jeho první kniha, Chlapec v pruhovaném pyžamu, vy-
šla v roce 2006 a o dva roky později byla zfilmována. 
Od té doby napsal dalších 6 knih, mezi nimi i Chlapce 
na vrcholu hory.

CHLAPEC NA VRCHOLU HORY

Ema Dančíková KVA13

Autor: 

Příběh vypráví o šestiletém Pierottovi, který žije s ma-
minkou v malém bytě v Paříži, těsně před začátkem 2. 
světové války. Když ona zemře na tuberkulózu, přestě-
huje se o patro níž k jeho nejlepšímu kamarádovi An-
selovi a jeho matce, kteří jsou židé. Ti si však nemohou 
dovolit, aby s nimi zůstal, a tak se dostává za svou tetou 
Beatrix, která žije v Rakousku. Jenže se píše rok 1935 a 
tajuplný dům, kde jeho teta pracuje jako hospodyně, 
je Berghof, horské sídlo Adolfa Hitlera. Ten vezme Pi-
erotta pod svá křídla a uvrhne ho do nebezpečného 
světa moci, tajemství a úkladů. Na jakou stranu se Pi-
erott přidá?

Děj:

Tuto knihu jsem si přečetla poprvé asi před třemi lety, 
ve stejné době jako Chlapce v pruhovaném pyžamu, 
Boynově známější knize. Musím ale říct, že tato kniha 
mi přijde snad ještě lepší. Převážně proto, že se více 
než na samotnou zápletku soustředí na přerod Piero-
ttovy osobnosti z nevinného, malého chlapce na ... Což 
si myslím, že je mnohem zajímavější než samotný děj. 

Můj osobní názor:
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PAŘÍŽ
 Exkurze, o které se žáci studující 
francouzštinu doslechli v červ-
nu, se zúčastnilo 23 studentů od 
tercie po sextu. Výprava to byla 
dlouhá a náročná, ale i poučná a 
moc hezká. Naše cesta začala 11. 
září v 9:20, nakdy byl napláno-
ván sraz u Matičního gymnázia.

Brzy přijíždí autobus firmy Zde-
něk Ševčík, který nás veze na 
krakovské letiště. Jedeme tam 
zhruba dvě hodiny. Na letišti 
čekáme asi další dvě hodiny na 
odbavení zavazadel. A konečně 
v 13:00 se dočkáme kontroly. 

15

Po odbavení zavazadel nás nemine osobní prohlídka. Poté dostáváme na hodinu rozchod, 
abychom si mohli projít obchoďáky.

Ve tři hodiny podstupujeme kontrolu letenek a nasedáme do autobusu, který nás má odvézt 
k letadlu. Autobus jede ale velmi pomalu, většinu času spíš stojí. Kvůli tomu se dostáváme k 
letadlu o půl hodiny později. Samotný let ale probíhá v klidu. V šest hodin večer přistáváme 
na pařížském letišti Orly.

Nastupujeme do OrlyBusu, který nás má dovést do města. Jedeme ale dlouho, protože na 
silnicích je kolona. Mám-li tu cestu shrnout, tak dvěma slovy: Je strašná J. A když po skoro 
hodině vystupujeme na zastávce Denfert Rochereau, je to pro mne jako vysvobození z pekla. 
Pak už jen nastoupit na metro číslo 6 (zajímavostí je, že na lince 6 jezdí metro s pneumatikami) 
a jedeme na zastávku Glaciére.

FIAP Jean Monnet se nachází zhruba 200 metrů od zastávky metra. Zapíšeme se na recepci a 
dostaneme karty od pokoje. My kluci máme pokoj 220. Je luxusní. Také dostáváme balíček s 
jídlem.

Večer se vypravujeme na procházku po Paříži. Jedeme metrem 6 a na „Italském náměstí“ pře-
stupujeme na 7. Vystupujeme na stanici Pont Neuf. Projdeme se kolem katedrály Notre Dame, 
pařížské radnice a muzea moderního umění. Na pokoj dorazíme okolo půl jedné ráno. 

C
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Následující den vstáváme v 7:20. Jdeme na snídani. Snídaně je ve francouzském stylu. V 9:00 
se scházíme v hale „hotelu“. Potom nasedáme na metro 6. Přestupujeme na linku 7 na zastávce 
„Italské náměstí“. Vystupujeme na zastávce Muzeum Louvre. Muzeum je velice rozlehlé a celé 
byste si ho neprošli ani za měsíc. Nejvíce mě zajímá obraz Korunovace Napoleona, druhý nej-
větší obraz v Louvru, který má 2 originály.

Po tříhodinové prohlídce Louvru dostáváme půl hodiny rozchod. Pak jdeme na „náměstí Svor-
nosti,“ odkud jedeme autobusem k Eiffelově věži. Vycházíme ji pěšky do druhého poschodí. Je 
odtud nádherný výhled na celou Paříž. Odpoledne zakončíme v Lucemburských zahradách, 
kam se přesuneme metrem. Je ale takové vedro, že si někteří studenti sednou do stínu a jen 
odpočívají.

Večer se vracíme na „hotel“. Čeká nás večeře, kterou si každý může vybrat podle své chuti. Na 
výběr je steak, ryba a vepřové maso a jako příloha hranolky, brambory nebo rýže. Po večeři 
jdeme na mrakodrap. Vyjedeme výtahem na střechu. Hraje hudba a je zde taneční parket. 

Začínáme tančit.  Brzy roztančíme všechny přítomné :D
Na pokoj se vracíme krátce po půlnoci.

V úterý vstáváme v 6:40 a po snídani vyráží-
me na cestu k Musée d´Orsay. Kvůli technic-
kým problémům musíme půl hodiny čekat 
venku. Pak nás ale nakonec pustí. Zajímavé 
jsou obrazy od Vincenta van Gogha, Snídaně 
v trávě od Édouarda Maneta nebo Pole vlčích 
máků od Clauda Moneta.

Po prohlídce muzea máme několikahodino-
vý rozchod v latinské čtvrti. Využívám toho 
a dávám si francouzskou palačinku. Také 
jdeme do kavárny. Ve tři hodiny odpoledne 
se scházíme u katedrály Notre Dame. Odtud 
jdeme do Saint Chappelu, kde nás také čeká 
prohlídka. Odpoledne zakončíme plavbou 
na lodi po Seinně. K vidění jsou všechny vý-
znamné památky Paříže. Je to nádherné.
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Po dobré večeři jdeme k Vítěznému oblouku a na největší bulvár v Paříži. Prší. Na pokoj se 
vracíme po jedenácté hodině. Nechce se nám ještě spát, proto hrajeme s holkami stolní hry a 
povídáme si. Máme o čem, jsme plní zážitků. Usínáme kolem 2. hodiny ranní.

Čtvrteční ráno začínáme snídaní 
a následuje prohlídka Montmar-
tru. Zhlédneme baziliku a také 
náměstí malířů. V 11:00 si vyzve-
dáváme zavazadla a jedeme na 
letiště. Projdeme kontrolami a 
v 17:00 vylétáme s hodinovým 
zpožděním do Prahy. Odtud je-
deme letištním busem na praž-
ské Hlavní nádraží. Ve 21:37 vyjíž-
díme vlakem RegioJet do Ostravy 
Hlavní nádraží, kam přijíždíme v 
1:14. Rodiče si nás vyzvedávají a 
jedeme domů. Cesta, ta nádher-
ná a vydařená cesta plná zážitků 
tímto končí.

Exkurze rozhodně stála za to a 
jsme moc rád, že jsme dostal 
možnost dostat se do Paříže.

Také moc děkuji paní profesor-
ce Pavlínkové za to, jak hezky to 
měla naplánované.

 Šindelář Václav17 TB



Oliver Turecký 18PB

NOVÉ TROLEJBUSY 
PRO  OSTRAVU

Jedná se o parciální trolejbus. Parciální pohon znamená, že může jet i v místech, kde není 
trolejové vedení, ale musí se nabíjet na nabíjecí stopě. Tento trolejbus jste mohli vidět na 
Dnu ostravských dopraváků, který se konal 3. 9. 2022. Vůz, který byl k prohlédnutí na DOD, 
byl však pouze prototyp.

Může jet i v místech, kde není trolejové vedení

V roce 2023 budou do Ostravy 
dovezeny nové trolejbusy Škoda 
36Tr, které postupně budou na-
hrazovat stávající zastaralé vozy 
(Škoda 21Tr, Solaris Trollino15ac 
a Solaris Trollino 18ac). Tyto vozy 
dodají ve spolupráci firmy z Česka 
a Turecka: Škoda Ekova (Ostrava), 
Škoda (Plzeň) a Temsa (Turecko). 
Ostrava obdrží 18 těchto trolej-
busů za celkovou cenu 202,86 
mil. Kč. Tyto trolejbusy budou s 
předností vypravovány na linky 
106, 105 a možná z v úseku Hra-
nečník - Michálkovice na autobu-
sové lince 52.
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TeaguemSeznamte se s

Vím, že už se tě na tuto otázku pravděpodobně lidé 
ptali, ale jaký je hlavní důvod, proč jsi se rozhodl vydat 
zrovna do České republiky?

Hlavním důvodem, proč jsem se rozhodl vydat do České re-
publiky, byla ta nesmírně odlišná kultura. Neznám mnoho 
lidí, kteří Českou republiku navštívili a je neobvyklé, aby si 
lidé v mém programu Českou republiku zvolili. Lákalo mě to 
zkusit a získat rozdílnou zkušenost než většina lidí a naučit 
se toho, co nejvíce to jde.

I know that people have probably already asked you 
this question before, but what is the main reason why 
you have decided to come to The Czech Republic?

The main reason I chose to come to the Czech Republic 
was the vastly different culture. I do not know many people 
who have visited the Czech Republic and it is uncommon 
for people in my program to choose The Czech Republic. 
It was really appealing to me to try and have a very differ-
ent experience than most people and to learn as much as 
I could.

Všiml sis zatím nějakých velkých rozdílů mezi Českou 
republikou a Spojenými státy, když jde o školu a vyučo-
vací hodiny? Je náš systém výrazně odlišný od toho va-
šeho?

Moje škola ve Spojených státech je velmi průměrná, tradič-
ní veřejná střední škola v USA. Chodím do školy s více než 
dva a půl tisíci dalšími studenty. Každý den jsem ve škole 
od osmi hodin ráno do čtyř hodin odpoledne. Je typické 
mít šest nebo sedm vyučovacích předmětů v semestru. Je 
nám dána mnohem větší možnost výběru předmětů, kte-
ré budeme studovat a v každém předmětu jsme ve třídě s 
jinými studenty. Celá škola má oběd ve stejnou dobu a je 
nám dána volnost odejít mimo školu během volných hodin 
nebo obědové pauzy. Mnoho studentů odchází obědvat do 
restaurace nebo jí oběd ve školní jídelně.

So far, have you noticed any major differences between 
the USA and The Czech Republic, when it comes to 
school and classes? Is our system very different from 
yours?

My school in the US is a very average and traditional US 
public high school. I go to school with over 2,500 other stu-
dents. Every day I go to school from 8:00 until 16:00. It is 
very typical to have six or seven classes per semester. We 
are given a lot more choice about the classes we take, and 
every class has different students. The whole school eats 
lunch at the same time, and we are given the freedom to 
leave school during free periods or lunch. Many students 
go out to eat at restaurants or eat lunch at the school can-
teen.

Je něco konkrétního, co bys chtěl během svého pobytu 
v České republice vyzkoušet, nebo je místo, které bys 
chtěl navštívit?

Moc rád bych navštívil některé z dalšího měst, jako je Pra-
ha, Brno a tak dále. Také bych moc rád cestoval a navštívil 
i jiné evropské země. Těším se na lyžování a návštěvu krás-
ných měst všude možně.

Is there something specific that you would like to try or 
a place that you would like to visit during your stay in 
The Czech Republic?

I would love to visit some of the other cities, Prague, Brno, 
etc. I would also love to travel and visit other European 
countries. I am excited to ski and visit beautiful cities all 
over.

19 Daniela Pacltová SXA
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Jak se nazývá výměnný program, ve kterém jsi zapojen 
a jak funguje?

Program, kterého jsem součástí, se jmenuje Rotary Youth 
Exchange. Po dlouhém procesu pohovorů jsem byl vybrán, 
abych se stal jedním ze studentů z Rotary klubu v mém rod-
ném městě, kteří odcestují do zahraničí. Cílem programu je, 
abych se co nejvíce zahloubal do české kultury. Proto byd-
lím s českou rodinou a chodím do klasické české školy.

What is the name of the exchange programme that 
you´re involved in and how does it work?

The program I am doing is called Rotary Youth Exchange. 
After a long interview process, I was selected to be one of 
the outbound students from my Rotary Club in my home-
town. The goal of the program is to immerse myself into the 
Czech culture. This is why I am living with a Czech family 
and going to a normal Czech School.

Překvapilo tě něco, s čím jsi se v České republice se-
tkal?

Byl jsem překvapený tím, jak levné tady všechno je. Jídlo, 
oblečení, a dokonce i elektronika jsou zde mnohem levnější 
než ve Spojených státech. Vaše hromadná doprava je velmi 
čistá, levná a spolehlivá. Lidé jsou velmi tišší a rezervovaní, 
než se lépe poznáte. Jídlo je vždy výborné a oběd je čas-
to nejdůležitějším jídlem dne, na rozdíl od Spojených států, 
kde je největším a nejdůležitějším jídlem večeře.

Is there something else that you‘ve encountered here 
in The Czech Republic that has surprised you?

I have been surprised at how cheap everything is. Food, 
clothes and even electronics are all much cheaper than in 
the US. Your public transportation is very clean, cheap and 
reliable. People are very quiet and reserved before getting 
to know them. The food is always delicious, and lunch is of-
ten the most important meal of the day, whereas in the US 
dinner is often the largest and most important meal.
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VÝLET DO MLADČE
Měsíc září je pro mnoho žáků a studentů neoblí-
beným měsícem, protože končí prázdniny a začí-
ná se chodit do školy. Proč si ale tento měsíc ne-
zpříjemnit nějakým výletem, např. za nejstarším 
osídlením Kromaňonců ve střední Evropě.

Výlet začíná na nádraží Ostrava-Svinov nebo na 
ostravském hlavním nádraží. Vlakem typu Expres 
(popř. Intercity, Eurocity nebo Supercity) vyjede-
te z Ostravy a vystoupíte na hlavním nádraží v 
Olomouci. Zde přestoupíte na osobní vlak (popř. 
spěšný vlak nebo Eurocity) a pojedete do stanice 
Červenka. Odtud pojedete dále osobním vlakem 
na stanici Mladeč jeskyně. Stanice je na znamení, 
takže musíte dávat pozor, abyste zmáčkli signál k 
zastavení.

Cestou k Mladečským jeskyním, které jsou do-
minantou města, minete kapli sv. Floriána a sv. 
Barbory. Je jednou z mála církevních památek ve 
městě. Na pohled je velmi zajímavá. Jedná se o 
stavbu s poměrně dosti moderními prvky.

Mladečské jeskyně se nachází zhruba 800 metrů 
od stanice. Jeskyně jsou součástí chráněné krajin-
né oblasti Litovelské Pomoraví, pod vrchem Třesín. 
Byly nejstarším osídlením Kromaňonců ve střední 
Evropě. Kromaňoncům je věnovaná celá vstupní 
expozice, která je přístupná před začátkem pro-
hlídky. Nachází se zde ale i zajímavé geologické 
útvary, třeba stalagmit mumie, který je největším 
stalagmitem jeskyní a váže se k němu legenda, 
která praví, že kdo na mumii šáhne, ten do roka a 
do dne zkamení. Zajímavé jsou ale i třeba skupiny 
stalagmitů, které dohromady tvoří „hrad“, a skalní 
útvary sfinga a golem. Z biologického hlediska lze 
v jeskyni při troše štěstí pozorovat netopýry brvi-
té, netopýry vodní a velmi vzácné vrápence malé. 
Také se zde nachází modely různých pravěkých 
zvířat: lvů jeskynních, medvěda jeskynního nebo 
model kromaňonské rodiny. Jeskyně jsou ote-
vřeny celoročně kromě prosince. Dospělí platí za 
vstup 140 Kč, děti 80 Kč.



Naučná stezka Třesín je 5 kilometrů dlouhý okruh, který začíná v centru města Mladeč, a také 
zde končí. Projdete celkem 9 zastavení, na kterých se dovíte mnoho informací o této chráně-
né lokaci. Z fauny se zde nachází třeba čolci velcí či užovky obojkové, z flory zase medovník 
meduňkolistý, osladič přehlížený nebo věsenka nachová. Ale i milovníci historie si na naučné 
stezce přijdou na své - Rytířská síň, ze které dnes zbyl jen jediný sloup, jeskyně Podkova, ve kte-
ré údajně žijí čerti, nebo Čertův most. Říká se, že ho postavil čert za 24 hodin, ve skutečnosti je 
most dílem Lichtenštejnů.

Zapálení biolozi se mohou projít čtyři kilometry do vedlejší vesnice Bílá Lhota, kde se nachází 
velmi rozlehlé arboretum, které je jedním z největších na Moravě. Vzniklo ve 20. století pře-
stavbou zámeckého parku a dnes zde můžete obdivovat okolo 300 okrasných rostlin a dřevin 
z celého světa. Pěstovatelé rostlin si zde mohou koupit rostlinku domů. Součástí arboreta je i 
zemědělská expozice, která vás vezme do časů, kdy Hané vládli sedláci. Arboretum je otevřeno 
od dubna do října. Dospělí platí za vstup 90 Kč, děti 60 Kč.

Cesta zpět je úplně stejná jako tam, jen v Olomouci můžete využít rychlík Praděd a užít si tak 
výhled na Jeseníky. Cesta se Vám tak prodlouží o 2 hodiny.

Věřím, že se Vám bude výlet líbit, že si ho užijete, a také Vám přeji, ať Vám vyjde počasí. Podzim-
ní počasí je dosti zrádné. 

 Šindelář Václav TB 22
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NATO dny se konaly o víkendu 17. září 2022 
a 18. září 2022. Většina lidí jela autem, ale 
pěšky z nádraží šly také velké davy lidí. Před 
vstupem do areálu návštěvníky zkontrolovali 
pracovníci security, zda u sebe nemají žádné 
ostré předměty či zbraně (vidlička nebo dešt-
ník se mezi ně počítaly také).

NATO dny byly zahájeny v 9:00 seskokem pa-
rašutistů. Na letištní ploše byly různé modely 
letadel, vrtulníků, tanků a stíhaček. Poprvé 
v historii přehlídky přiletěl přepravní letoun 
C-390 a letoun F-35.

Návštěvníci mohli vidět vrtulníky, které dělaly 
zajímavé akrobatické kousky - otáčely se hla-
vou dolů nebo prudce přistávaly. A když tam 

byly vrtulníky z Ruska (dva), tak ve vzduchu 
nejprve nehybně stály naproti sobě a potom 
se pomalu točily kolem dokola, jako by tanco-
valy.

Návštěvníci také mohli často slyšet stíhačky, 
které jim přelétávaly přímo nad hlavami. K vi-
dění se nabízely různé ukázky - přepadení vě-
zeňského autobusu, pašování drog a ukázky 
útoku tanků.

Na NATO dnech bylo možné podívat se také 
do moderního tanku, do různých stíhaček, ale 
to také znamenalo, vystát si dlouhou fron-
tu. Někomu za to ale ta příležitost vlézt si do 
kokpitu jednoho z modelů Gripenu a jiných 
stíhaček stála, a tak lidé v řadě čekali i několik 
hodin.

24Olivie Martináková PB



Syberia: The World Before 
je čtvrtý díl populární sé-
rie adventur, na níž pracu-
je francouzská společnost 
Microids. S vývojem se bohu-
žel pojí jedna smutná zpráva, 
otec celé série Benoit Sokal 
loni v květnu zemřel a vývo-
jáři tak museli titul dokončit 
bez jeho pomoci. Hra nako-
nec vyšla letos v březnu, ale 
teprve v červnu do ní byla 
přidána česká lokalizace, 
což je samozřejmě skvělý 
důvod, proč se na titul ko-
nečně podrobně podívat.

Návrat klasiky
Nová Syberia se odehrává 
ve dvou časových obdobích. 
V té první sledujeme pokra-
čování příběhu Kate Walker, 
jež je vězněna v solných do-
lech, podaří se jí však utéct a 
začne pátrat po dívce z ob-
rázku, který našla. Vypadá 
totiž úplně jako ona. Právě 
za tuto dívku hrajeme v dru-
hé časové lince, jež je zasa-
zena především do období 
před druhou světovou vál-
kou a během ní.

Po stránce hratelnosti jde 
o poměrně klasickou point-
-and-click adventuru. Hlavní 
náplní je prozkoumávání lo-
kací, sbírání klíčových před-
mětů a samozřejmě také ře-
šení logických hádanek. Od 
ostatních her stejného žánru 
je tu nejpříjemnější novinkou 

Syberia: The World Before

dle mého přepínání mezi po-
stavami, na které občas do-
jde. Některé hádanky zkrát-
ka musíte řešit částečně v 
minulosti a částečně v pří-
tomnosti, což je hned o po-
znání zajímavější.

Herní pasáže mě bavily, 
puzzly mají přiměřenou ob-
tížnost a málokdy se mi sta-
lo, že bych se vyloženě zase-
kl. Musím každopádně zmínit 
trochu těžkopádné ovládání, 
které hraní občas kompliku-
je. Řeč je především o chůzi, 
jež je ovládána pomocí myši, 
a ne vždy funguje tak, jak 
bych si představoval. Není 
to nic hrozného, ale rozhod-
ně se dostanete do několika 
poměrně frustrujících mo-
mentů.

Co se mi naopak líbilo, je 
fakt, že jsou zde k dispozici 
kromě hlavních úkolů, které 
pokračují v rozjetém příbě-
hu, také nepovinné vedlejší 
úkoly. V nich se vždy dozvíte 
nějaké zajímavé informace 
navíc, například o Vaghenu, 
hlavním městě smyšleného 
státu Osterthal, kde se Sy-
beria: The World Before z 
převážné části odehrává.

A když už je řeč o Vaghe-
nu, rád bych zdůraznil, jak 
krásně celé město a vůbec 
všechny lokace vypadají. 
Podíváte se do novějších i 

historických čtvrtí, projedete 
se velmi unikátní tramvají a 
cesta vás zavede například 
i do malebné krajiny zdejších 
hor. Místa jsou velmi různo-
rodá, ale všechna mají spo-
lečné to, že vypadají krásně. 
Zajímavá architektura je pak 
samozřejmě nejvíc podpoře-
na obecně grafickou strán-
kou hry, jež je na velmi dobré 
úrovni a upřímně jsem byl 
její kvalitou mile překvapen, 
protože nejde o žádný bloc-
kbuster.

Přece jenom však něco mu-
sím vytknout po technic-
ké stránce. Hra má občas 
problém s krátkými záseky, 
především při přepínání ka-
mer během cutscén, ale v 
některých chvílích i během 
hraní. Co jsem si všiml, tak 
nejde vyloženě o propady 
FPS, takže je dost možné, 
že je to nekonzistentní frame 

 ٠Platforma: PC (recenzovaná verze), 
PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 
One, Xbox Series X|S, Nintendo 
Switch (všechny konzolové verze 
dorazí až v listopadu)

 ٠Datum vydání: 18. 3 .2022

 ٠Vývojář: Microids Studio Paris

 ٠Vydavatel: Microids

 ٠Žánr: Adventura
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   PLUSY:
 ٠Silně emotivní příběh
 ٠Krásný vizuál
 ٠Nádherný hudební do-
provod
 ٠Zajímavé propojení dvou 
linek
 ٠Zábavné hádanky
 ٠Výborná česká lokali-
zace
 ٠Povedený dabing...

   MÍNUSY:
 ٠ ...ale na hlas Kate si bu-
dete chvíli zvykat
 ٠Občas nepřesné ovlá-
dání
 ٠Záseky během cutscén

HODNOCENÍ

9/10

jenom na něj. Chlubit se může 
také uvěřitelně napsanými 
postavami. Ne každý je ta-
kový ten ochotný, hodný člo-
věk, který každému pomůže 
a Kate poskytne všechno, 
o co žádá, byť i takové zde 
pochopitelně najdete. Ne-
chybí ani humornější pasáže, 
především s automatonem 
Oskarem, který je donucen 
používat tělo živočicha, je-
hož jméno si netroufám od-
hadnout. Takže řeknu jenom 
to, že je opravdu roztomilý.

Skvěle napsané jsou také 
dialogy, jež jsou podpořeny 
i velmi dobrým dabingem. 
Tam mám výtku jen u sa-
motné Kate Walker, které 
opět propůjčila hlas Sharon 
Mann. Už je to ale přece je-
nom starší paní a na hlase je 
to opravdu znát, což s věkem 
Kate příliš nejde dohromady. 
Jinak však odvedla skvělou 
práci a po nějaké době si na 
nesoulad zvyknete.

U dialogů musím konečně 
zmínit také onu českou loka-
lizaci. A mám velkou radost, 
že ji můžu jedině chválit. Po-
staral se o ni zkušený pře-
kladatel Petr Ticháček, který 
má na kontě české titulky i 
pro spoustu dalších adven-

tur, jako například hry od 
ukrajinského studia Frog-
wares. Je hodně poznat, že 
nejde o žádný „strojový“ do-
slovný překlad, ale se slovy 
si zde autor různě hraje, aby 
věty zněly co možná nejpři-
rozeněji. Zkrátka a dobře jde 
o naprosto špičkový překlad, 
což je u žánru, kde je poro-
zumění textu naprosto klíčo-
vé, rozhodně velké plus pro 
všechny české a slovenské 
hráče, i pokud angličtinu 
ovládáte.

Po nepříliš povedené trojce 
měli před sebou Microids 
těžký úkol. Museli fanouš-
kům dokázat, že stále do-
kážou vytvořit dobrou hru z 
této série. S titulem Syberia: 
The World Before ale nedo-
kázali jenom to. Čtvrtý díl je 
prakticky absolutní špička 
toho, co dokážou adventury 
„ze staré školy“ nabídnout. 
Hra navíc potěší nejenom 
kované fanoušky, ale také 
úplné nováčky, protože The 
World Before se dá hrát i bez 
předchozích znalostí této 
série. Díky tomu ji tak můžu 
doporučit úplně všem, kteří 
si chtějí tento velmi emotivní 
příběh prožít na vlastní kůži.

pacing, což je u her poměrně 
častý problém. Naštěstí to u 
takovéto adventury není nic 
hrozného.

Pochválit naopak musím hu-
dební doprovod, o který se 
postaral zkušený skladatel 
Inon Zur a odvedl naprosto 
perfektní práci. Především 
takovou vaghenskou hymnu 
si budete pamatovat ještě 
dlouho po dohrání, ale prak-
ticky veškerá hudba v této 
hře je skvělá a hodí se k dané 
scéně.

Lepší než kdy dřív
Teď už ale k tomu hlavnímu, 
a tím je samozřejmě příběh. 
Jsem moc rád, že ho můžu 
jen a jen chválit. Propojení 
dvou linek funguje skvěle a 
jak postupujete dál, jednot-
livé kousky skládačky do 
sebe začínají zapadat. Čeká 
na vás hned několik zvratů 
a hlavně spousta silně emo-
tivních momentů, včetně 
samotného závěru. To vše 
autoři dokázali vytvořit na 
jedničku. Velmi se mi také lí-
bilo propojení se skutečnou 
historií, která se tady silně 
propisuje.
 
Poutavý příběh samozřejmě 
nestačí, ale Syberia nesází 
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Šest let za mnou, dva roky přede mnou
V nejbližší době otočíme list kalendáře na náš ob-
líbený prázdninový měsíc a s tím se o kousek při-
blíží mé osmnácté narozeniny. To znamená, že na 
Matičním gymnáziu jsem již šest let, protože jsem 
tady nastoupila z páté třídy. Jsem za to velmi ráda 
– nový, čistý štít, noví spolužáci a nové prostře-
dí. Jakmile jsem zvládla přijímací zkoušky, mysle-
la jsem si, že mám vyhráno, ale díky mým obavám 
jsem z nástupu na novou školu měla nepříjemný 
pocit. Na základní škole nás vyučující strašili, že 
nám profesoři na gymnáziu nebudou pomáhat a že 
se musíme osamostatnit. Tak tomu však vůbec ne-
bylo, všichni se k nám stavěli s pochopením a náš 
třídní pan profesor nám byl od začátků velkou opo-
rou. Z nás dětí se postupem času stávali zodpo-
vědní studenti. Noví profesoři nám vykali a rodiče 
začali říkat, že jsme vyrostli moc rychle.

První dny poté, co jsem nastoupila, jsem obdivo-
vala studenty z vyšších ročníků a brala je za ro-
zumné a dospělé. Již v té době jsem věděla, že se 
na mne za chvíli budou studenti nižšího gymnázia 
dívat stejně. Uběhlo pár let, s mou třídou patříme 
k nejstarším studentům naší školy, to znamená, že 
všichni již budeme dospělí a čeká nás pro tento věk 
zatím nejtěžší zkouška.

Rok od roku zjišťuji, že studium na našem gymná-
ziu opravdu nemůžeme přirovnávat k procházce 
růžovým sadem. Je velmi náročné. Ale za těch pár 
let jsme se spolužáky samozřejmě zpozorovali, jak 
nás kteří učitelé berou, u kterých si můžeme dovo-
lit napsat nějaký ten taháček a kdo by nám přišel 
i na sebemenší nakouknutí do testového papíru 
spolužáka. A to mi věřte, že triků s taháky jsme již 
zkoušeli opravdu mnoho – přeci jen, šest let je už 
docela dlouhá doba. Studium zde nebylo nikdy jed-
noduché a vždy jsme měli spoustu učiva, písemek 
a zkoušení. Většina profesorů již provedla naší ško-
lou mnoho studentů, které skvěle připravili na ma-
turitu a dospělý život. S maturitou nás mimocho-
dem naši milí profesoři straší přibližně rok.

Myslím si, že zpočátku jsem učení nebrala příliš 
zodpovědně, ale čím víc se blíží poslední ročník 
a výhled na vysokoškolská studia, snažím se stát 
lepší studentkou. K výuce se stavím zodpovědně-
ji, abych byla na náročnější studium a můj budoucí 
život byla připravená. A myslím si, že takhle to má 
většina mých spolužáků a studentů.

Nikol Wiwegerová SPTA27
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Je to sice jen pár dní, ale už i za tu velmi krátkou dobu, jsem si Matiční gymnázium v Os-
travě oblíbila. A už se cítím jako součást školy, a také cítím, že škola a spolužáci jsou 
další součástí mého života. Ano, je to tady sice o kousek těžší, ale nic moc složitého to 

není. Kromě výuky si velmi vážím pekárny Ilík. Vždy, když se otevře, tak provoní naši školu. 
A když se najde nějaký malý záškoláček, tak i ten neodolá vůni a přijde do školy. Myslím, 
že jste si doposud toho nevšimli, ale teď už v tom jistě také vidíte zneužívání naší pekárny. 
Možná právě proto nejsou v naší škole skoro žádní záškoláci. Sladkou vůni dopoledne vy-
střídají pro „masožrouty“ párky v rohlíku, což pro mě moc není, ale už jsem si zvykla. Mám 
je z první ruky - můj soused si je kupuje každý den.

A teď již opustím téma jídlo a přecházím k tématu příjímací zkoušky. Moje „přijímačky“ do-
padly nečekaně dobře, ale ty přípravy k nim... to byla hrůza. Já jsem se začala připravovat 
asi v březnu. A nejdříve jsem byla v pohodě a říkala si, že to zvládnu, ale pak se začaly dny 
krátit a mě přepadávala obvyklá nejistota a stres. Byla jsem ve stresu z toho, že to poka-
zím.

Po týdnu práce, úsilí a slz přišel den D. Vstávala jsem už o půl páté. Já vím, v té době jsem 
asi nebyla normální, ale na obhajobu musím říct „přijímačky jsou přijímačky.

Popravdě jsem vypadala strašně, měla jsem červené oči a kruhy pod nimi. Měla jsem 
mastné vlasy, a když mě viděl náš pes, tak utekl. V té chvíli jsem si chtěla vlézt do postele, 
zabořit hlavu do polštáře a tam zůstat. Ale nemohla jsem, tak jsem si vzala „ouversize“ 
tričko, černé legíny, velkou mikinu a šla jsem. Došla jsem tam asi půl hodiny před, a sedla 
si do lavice. Poté přišel učitel a přivítal nás, pak nám rozdal testy a psali jsme. Hodně lidí 
si u testu ťukalo propiskou, docela mě to znervózňovalo. A teď mám zkoušky za sebou a 
jsem ráda, že jsem se dostala na vysněné Matiční gymnázium. Tímto bych ukončila moji 
dlouhou story a rozloučila se s vámi.

TAK MĚ TU 

MÁTE



TAJEMSTVÍ ZÁHADNÝCH 
OBJEKTŮ VE VESMÍRU 
ODHALENA!

Vesmír existuje již přes 13,5 miliardy let, zdaleka však není prozkoumaný skrz na skrz. Vědci každý den 
objevují stále nové a nové objekty a anomálie, se kterými si vůbec nevědí rady. K vážnému převratu 
došlo v roce 2022 na Univerzitě Martina Rašovského v Mohelnici.

V roce 1989 tamější studenti z technického kroužku vynalezli s pomocí svých profesorů největší mohel-
nický hvězdářský dalekohled, takzvaný Drakův teleskop. Letos studentská společnost RAŠA obdržela 
znepokojující snímky otevírající bránu do světa konspirací a diskusí.

Na první pohled zde můžeme vidět jednu z největších planet Sluneční soustavy, Saturn. Laici by mohli 
tvrdit, že na fotce není nic zvláštního. Při větším přiblížení ale vidíme, že se v oblasti šestiúhelníku na 
jednom z pólů nachází objekt velikosti Země. Tvarem připomíná kružítko s písmeny KM.

Náš tým hledal v našem učitelském sboru někoho s iniciálami KM. Jeden z členů redakce časopisu si 
uvědomil, že takhle přesně vypadá podpis pana zástupce ředitele, Karla Mohelníka. Tušili jsme, že za 
tím bude něco víc… Sešli jsme se s ním a položili otázku... Ví o tom něco? Opravdu s tím má něco spo-
lečného, nebo to byl jen výmysl našich scénáristů? Jeho odpověď nás upřímně šokovala:

„Kdysi, když jsem ještě studoval na matfyzu, byla mým koníčkem věda, technika a vesmír. Ve volném 
čase jsem navrhoval a vyráběl matematické pomůcky, včetně úhloměrů, pravítek a kružítek. Postupně 
mě to čím dál víc unavovalo. Potřeboval jsem se posunout v tom, v čem jsem dobrý a chtěl, aby byla 
má maličkost zapsána do historie.
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Po těchto slovech jsme se museli osvěžit čerstvou vodou. Nečekali jsme, že na naší škole učí taková 
významná světová persona. Možná se další osobnost skrývá hned vedle jeho kabinetu, možná až v 
Mohelnici, jedna věc je však jistá – svět skrývá řadu zajímavých lidí, jejichž tajemství dosud čeká na 
objevení.

Jednou při kontrole u zubaře mi prováděli rentgen. Kolem mě začal projíždět stroj – a v tom mě to 
napadlo. Představoval jsem si, jak se astronomové podívají dalekohledem na Mars a spatří moji tvář, 
i když zároveň budu pořád žít na Zemi. S kamarádem pracujícím ve společnosti RAŠA jsme na Mars 
vyslali robota jménem Curiosity K-M, jenž by na povrchu vymodeloval můj obrys, což se k mému pře-
kvapení opravdu povedlo!

Procestoval jsem téměř celou republiku. Od Luhačovic (kde jsem si nechal patentovat lázeňské šesti-
úhelníky), přes Mohelnici, Plzeň, Porubu. Na svých cestách jsem tvořil velký projekt – plynové kružítko 
naplněné svítiplynem, který se po určité době vznítí na několik století. Výroba trvala opravdu dlouho, 
několik let. Proto jsem se mezitím věnoval školství.

Po letech jsem se vrátil ke kružítku. K mému uspokojení již bylo hotové. Naprogramoval jsem ho tak, 
aby kdekoliv, kde ve Vesmíru přistane, nakreslil můj umělecký podpis. Něco, co by se rýmovalo s mým 
jménem a obsahovalo mé šťastné číslo šest – šestiúhelník. A tak jsem vystřelil do naší Sluneční sou-
stavy svoji „pomocnou ruku“.

A pak přišly zprávy a snímky ze společnosti NASA o tom, že se na Saturnu nachází podivný šestiúhel-
ník na jednom ze svých pólů. Věděl jsem, že má práce je dokonána, že jsem dosáhl toho, co jsem chtěl! 
Od té doby učím na středních školách matematiku a fyziku. Mám tuto školu velmi rád. A o to jsem víc 
radši, že můžu objasnit svůj život zrovna tady, na Matičním gymnáziu v Ostravě.“

30Michal Graca 3.A



DOJMY Z NOVÉ ŠKOLY
Je toho moc, a proto nevím, kde začít. Když jsem poprvé přišla do třídy, první myšlen-
ka byla: „Kde je někdo, koho znám?“ Sedla jsem si ke své spolužačce, se kterou jsem 
chodila na základní školu. Nicméně jsme se potom okamžitě skamarádily s holkami, 
co seděly za námi a s jedním klukem ve předu. Pan profesor (náš třídní) na nás byl 
moc hodný a já věděla, že se mi tu bude líbit.

Jedna z nejlepších věcí tady na škole je BUFET- pekárna. Moje kamarádka si napros-
to oblíbila „housku s pečínkou.“ Když si jde ráno koupit svačinu, hned vím, co voňavé-
ho přinese.

Zvlášť se mi líbí veliká nabídka kroužků. Sama uvažuju o přihlášení do tří z nich.

Na adaptační kurz jsme měli ve středu prvního týdne ve škole. Mezitím jsme se doká-
zali trochu seznámit, ale „adapťák“ nás skamarádil ještě víc. Hráli jsme hry, při kterých 
se běhalo, skákalo, dřepovalo atd. Nejlepší úkol – alespoň podle mě - byl sestavit 
lidskou pyramidu. Lektoři se nám věnovali, vysvětlovali nám pravidla a všichni jsme si 
to užili (aspoň doufám).

Jedna z věcí, ze které jsem taky naprosto nadšená, je plavání. S rodiči se na bazén 
nikdy nedostanu, protože se jim nechce. Taťku plavání nebaví a mamka je ráda, když 
si může chvilku odpočinout. O víkendu uklízí a nemá čas. Zkrátka, je super, že v tělo-
cviku chodíme ob týden plavat!

Nevím, co bych měla škole vytknout.

Škola se mi líbí a doufám, že to tak zůstane!

31 Dora Kaletová PB
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Klavír - její život
Žákyně Primy B, Magdaléna Kovářová se narodila 25. 
května 2012 v Ostravě, rodičům Kateřině a Petrovi. Nyní 
žije s rodinou v Hlučíně. Je jí deset let a přeskočila první 
třídu, protože uměla číst a psát již v pěti letech. Mája má 
dva starší sourozence Elišku a Petra, který také studo-
val na MGO. Ve hře na klavír jí nejvíce podporuje máma 
Kateřina. Od sedmi let Magda studovala hudbu u paní 
učitelky na základní umělecké škole v Hlučíně. V březnu 
letošního roku si její výuku vzala do péče paní profesor-
ka Libuše Vondráčková, maminka slavného světového 
klavíristy Lukáše Vondráčka. Magda je jedna z nejtalen-
tovanějších českých klavíristek ve své věkové kategorii. 
O jejím talentu psaly například Hlučínské noviny nebo 
Moravskoslezský deník.

Ve školním roce 2021/2022 se zúčastnila stipendijní aka-
demie MenArt a v srpnu letošního roku pak výuky na 
LAHK (letní hudební akademie Kroměříž), ve kterých si 
ji do skupiny vybral pan docent Ivo Kahánek. Závěrem 
stipendijního studia MenArt Magdaléna obsadila pres-
tižní koncerty - Pražské Jaro, Smetanova Litomyšl a praž-
ský salon Celetná. V mezidobí Mája absolvovala polskou 
soutěž Juliuse Zarebského, kde získala první místo. Na 
italské soutěži Florestano Rossomandi získala ocenění 
absolutního vítěze.

V červnu 2021 byla vítěz soutěže Prague Junior 
Note a opět absolutním vítězem se stala v sou-
těži bachovská cesta v Dobřanech. Jako hlavní 
cenu získala piano značky Bechstain. V říjnu le-
tošního roku opět navštíví Dobřany a zahraje na 
koncertě k příležitosti křtu nového klavírního 
křídla.
Její slova zní: „Klavír je nejlepší doktor na duši. 
Chtěla bych studovat na HAMU v Praze.“

S mojí sestrou jezdím na některé soutěže po 
světě, třeba teď v říjnu pojedeme do Rigy, po-
máhám jí s přípravou šatů na významných sou-
těžích a akci pro ni fotografuji nebo pomáhám 
natáčet. Jsem na ni pyšná, Jen doufám, že v tom, 
co dokázala, bude pokračovat.

Eliška Kovářová PB



Jak je vždy ve čtvrtém ročníku na gymnáziu zvy-
kem, přišel i náš čas se vydat na svou kulturní 
toulku Prahou. Výlet jsme si pečlivě připravova-
li už od konce června, aby vše proběhlo přesně 
podle plánu. Dovolte mi tedy vám nastínit, jak to 
vlastně celé proběhlo a co si z výletu odnášíme.

1. Den
Hned z rána jsme učinili milý objev, a to ten, že se 
třída OKTB naprosto nezávisle na nás rozhodla 
jet do Prahy ve stejný den, stejnou hodinu i stej-
ným vlakem. Jako velká skupina jsme se tedy ode-
brali na nástupiště a zahájili naši cestu do české 

metropole. Měli jsme ve třídě však dvě atletky, 
které na sraz nedorazily, jedna závod s vlakem 
vyhrála, druhá musela přijet bohužel jiným. Jako 
první na nás+ čekalo velkolepé Národní muzeum, 
kde jsme si každý našli své, je opravdu rozsáhlé a 
obsahuje nespočet sbírek z různých vědních obo-
rů. Po ubytování se jsme zamířili do nám blízkého 
Tančícího domu, kde nás čekala výstava komiksů 
Káji Saudka. Na ní se nesmělo fotit a asi chápu 
proč, jeho komiksy byly opravdu velmi … odvážné. 
V obchodu se suvenýry na náš čekal třeba bičík 
nebo pouta. Po takto náročném dni jsme se vel-
mi brzy uvelebili v postelích a připravovali na další 
den.

NÁŠ VÝLET DO

PRAHY
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prohlídce jsme se jako skupina posadili do-
prostřed sálu s obrazy, dostali jsme výkresy, pas-
telky a měli vytvořit své vlastní umělecké dílo na 
náměty Kupky. Po chvilce tvoření jsme se přesu-
nuli do galerie moderního umění DOX, kde nás 
čekal workshop o (nejen) současném fenoménu 
„bystander effect“. Tento efekt popisuje například 
situaci v ulicích, kdy vidíme člověka s očividnými 
obtížemi, avšak mu nenabídneme svou pomoc, 
protože spoléháme na dav kolem nás. Pokud si 
tuto frázi však řeknou všichni v davu, člověku 
opravu nikdo nepomůže. Toto téma jsme samo-
statně rozebírali v osobních příbězích a vytvářeli 
opravdu vtipné scénky. Konec dne jsme strávili 
všichni spolu v krásném vyhlášeném podniku.
 
3. Den
Neměli jsme již žádný program, já a má skupinka 
jsme se vydaly do Primarku, který nám v Ostravě 
chybí, nakoupit holčičí nezbytnosti. Po procház-
ce centrem jsme však zjistily, že městskou hro-
madnou dopravou nejsme schopny se včas do-
stavit na vlak, vzaly jsme tedy opravdu nohy na 
ramena a běžely z obchodního centra Paladium 
až na Hlavní nádraží, kde jsme naštěstí přiběhly 
přímo do vlaku a dokonce i s malým náskokem. 
Byla to opravdu adrenalinová jízda, avšak utvrdila 
jsem se v tom, že jsem si diplom za běh na minulé 
Olympiádě MGO opravdu zasloužila.

Výlet do Prahy nás stmelil jako kolektiv, naplnil 
nás všechny novými informacemi a spoustou in-
spirace a stal se tedy krásným začátkem našeho 
posledního roku na této škole.

2. Den
Hned z rána jsme zamířili do Břevnovského kláš-
tera, kde nám místní mnich velmi zaujatě povídal 
o historii kláštera, jeho výzdobě a obřím významu. 
Při výkladu nám kladl silně na srdce, že si máme 
zapamatovat aspoň jediné, a to zůstat věrný sám 
sobě. Následovala obědová pauza a individuál-
ní procházka Prahy, která měla konec v muzeu 
Kampa. Toto muzeum založené Medou Mládko-
vou věnuje svou stálou expozici Františku Kupko-
vi, nadanému malíři a jedním z tvůrců abstraktní-
ho umění. Jedná se o nejdražšího českého autora, 
jeho obrazy jsou ceněny celosvětově. Po oficiální 
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V rámci dnů NATO naši školu navštívili piloti z Ne-
brasky. Dostalo se mi šance být na setkání s nimi 
a zeptat se jich na pár otázek. To nejdůležitější (a 
snad také nejzajímavější) jsem pro vás zvěčnila v 
tomto článku.

Kapitáni Travis Carlson a Taylor Ashmore za do-
provodu podplukovníka Hanka Pieninga, štábní-
ho seržanta Audrey Levay a nadrotmistra Adama 
Krotze nám představili své letadlo KC-135, které 
přezdívají Lucky Bumper, jehož úkolem je tanko-
vání letadel ve vzduchu.

Vstoupit do armády je pro mnohé čest a pro jiné 
čirá hrůza, ale tito piloti měli své vlastní důvody. 
Například studijní benefity, možnost cestování či 
rodinná tradice. Ale důvody mohou být i mnohem 
temnější, jako například 11. září roku 2001. Terori-
stický útok, který si vyžádal více než 6000 raně-
ných a skoro 3000 mrtvých, otřásl celým světem.

Abychom přešli k něčemu veselejšímu, padl i dotaz na nejtěžší věc, kterou se museli jakožto noví piloti 
naučit. Bylo zmíněno, že jedna z nejtěžších věcí byla komunikace přes rádio. Na tu také navazuje po-
rozumění angličtiny s přízvukem, jelikož jinak zní angličtina v USA, jinak ve Francii či dokonce v Česku.

Před odletem má tzv. crew schůzku, kde probírá plán letu, co a jak se bude dít a další nezbytné po-
drobnosti. Ale vedle této oficiální stránky se nesmí zapomenou ani na pořádnou psychickou a hlavně 
fyzickou přípravu. Proto jsou zásoby jídla a vody nezapomenutelnou součástí příprav.

NATO
DNYs piloty na

naší škole



Jakmile je letadlo ve vzduchu a zrovna neplní úkoly, má i posádka volno. Ve svém volném čase prý 
nejčastěji hrají hry, koukají na filmy či dokonce pečou cookies. Vrátíme-li se k filmům, většina z nás 
si nejspíše vzpomene na nový film Topgun: Maverick s Tomem Cruisem. Ovšem na tomto filmu je re-
alistická pouze část zaměřená na trénink. Za nejrealističtější film lze považovat válečný thriller Hurt 
Locker (Smrt čeká všude).
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Vyvrátili jsme také společně mýtus, kterým ve 
filmech rádi režiséři stupňují napětí, a to tedy 
výbuch motoru, narazí-li do něj pták. Takto tomu 
vůbec není, motor začne maximálně více „čou-
dit“, ale žádná drastická exploze se nekoná. 
Kuriozitou, se kterou se většina pilotů seznámila 
až po svém prvním letu, je seškrábání zbytku 
mrtvého zvířete a jeho následné zaslání do labo-
ratoře, kde zjistí, odkud okřídlenec pochází, aby 
se mohlo dalším takovým střetům zabránit.

Na závěr jsme se dozvěděli, že mezi nejhorší 
země, kam se naše posádka dostala patří Katar 
či Francie, ale mezi nejlepší patří Řecko či Čes-
ká republika. A ta z mnoha důvodů. Máme zde 
skvělé lidi, levné pivo a výborné jídlo. Například 
knedlíky, tatarák či pizzu.

Anna Přečková 2.A
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Dne 12. 9. 2022 proběhla na naší škole beseda s Ing. Miroslavem Svozilem (náměstek pri-
mátora pro dopravu), Ing. Janem Hasíkem (generální ředitel a majitel společnosti HSF Sys-
tem a. s.) a Ing. Pavlem Obroučkou (architekt).

Beseda byla o renovaci školního dvorku. Jak všichni víme a nebo se to někdo dozví po 
přečtení tohoto článku, tak škola má dvorek, ale jelikož vypadá dle slov ředitele školy, jako 
„džungle“, je studentům nepřístupný a v současné době využívají tento prostor zejména 
naši kantoři jako parkoviště.

Náš školní dvorek byl za druhé světové války značně poškozen, a proto je nebezpečný, ale 
to se má již brzy změnit. Již výše zmínění pánové se před šesti lety pustili do projektování 
opravy dvorku a čím dál více se blíží k cíli. Zbývá poslední krok a to schválení peněz na ten-
to projekt Moravskoslezským krajem.

Naplánována je výstavba venkovní třídy s veškerým vybavením, amfiteátr s pódiem, sto-
jany na kola, venkovní posezení, fitness prvky, fontána se sousoším, které se již na dvorku 
nachází, různé herní prvky, jako pingpongový stůl, venkovní posezení a voliéra se vzácným 
druhem bažantů, který škola bude mít tu čest opatrovat. Otázkou však zůstává, kde budou 
parkovat naši vyučující...

Pokud vás zajímá, jaká položka bude nejdražší, tak je to nerezová vana do fontány, kde se 
podle slov ředitele školy budeme moci osvěžit a smočit nohy. Tribuna by měla mít kapacitu 
až sto sedmdesát míst, takže se zde budou moci konat velké akce, jako například poslední 
zvonění.

Beseda – Revitalizace školy v souvislosti s moderní výukou, aneb

„Jak to bude se školním dvorkem?“



Jak zvládáme 
velkou změnu?

Někomu dělá změna školního prostře-
dí problém, někdo to zvládá dobře a 
někomu na tom zase až tak nezáleží. Ať 
tak či onak, každý máme svůj způsob, 
jak se se změnou vyrovnat a jak začít 
novou etapu studentského života.

Jaké jsou nejčastější problémy? Třeba 
nevíme, jaký si máme udělat systém 
ve věcech, jak se máme učit nebo jak 
se zorientovat v nové budově. Po čase 
to bude určitě lepší. Zjistíme, co od nás 
profesoři chtějí a najdeme si vlastní 
systém a způsob, jak se učit. A taky se 
nám konečně přestanou plést patra.

Pro někoho je nová škola jako nové 
dobrodružství plné zážitků. Místo, kde 
poznáme nové kamarády a nové učite-
le. Zároveň to neznamená, že musíme 
zapomenout na všechno, co jsme za-
žili na předchozí škole a na kamarády, 
které jsme přechodem na novou školu 
přestali pravidelně vídat. Všechno, co 
jsme se naučili, můžeme v nové ško-
le využít. A dřívější kamarádi, aspoň ti 
nejlepší, nám také zůstanou.

Myslím si, že je přirozené mít ze změny 
obavy, ale věřím tomu, že někde začíná 
a končí cesta, která nás dovede k cíli. 
Pokud si tuto cestu zvolíme nebo ne, 
to už je jenom na nás. Ale když změnu 
zvládneme a bude se nám v nové ško-
le líbit, znamená to, že jsme si vybrali 
správně.

Pokud jde o mě, mně změna nevadí. 
Snažím se co nejrychleji zorientovat, 
abych se cítila dobře. Protože pokud 
bych to vzdala a nehledala „tu správ-
nou cestu“, dříve nebo později bych 
litovala. A to nechci. Otázkou je, proč 
jsem si vlastně vybrala novou školu, i 
když jsem věděla, že na gymnáziu to 
bude těžší než na základní škole? Mož-
ná už nebudu mít tak dobré známky, 
jak jsem byla zvyklá. Možná se budu 
muset začít opravdu hodně učit. Ale to 
nevadí. Já mám totiž výzvy ráda.

Valérie Lokajová PB

Někomu dělá změ-
na školního prostře-
dí problém

Pro někoho je nová 
škola jako nové dobro-
družství plné zážitků
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Červená Karkulka
(trochu jinak)

V pohledném stavení na konci vesnice,
bydlela sedmkrát trestaná světice,
od mládí fandila procházkám v šeru,
na jejich památku živila dceru.
Křehounká dívenka s nosem jak okurka,
červeným od rumu - no prostě Karkulka!
Ráno, když maminka dcerušku spatřila, 
dala jí batoh a potichu pravila: 
„Rychle si oblékni červenou sukénku,
babička za lesem dostala žloutenku.“

Karkulka: 
„Nač je mi maminko červená suknice,
ta jenom přiláká vilného myslivce!
Jestli mě zastaví, tak jako včera,
nebudu už tvoje nevinná dcera!!“

Matka: 
„Nedávej bázlivým myšlenkám průchod,
než bába za léky utratí důchod!
Dones jí guláše aspoň půl hrnka
bába pak vyskočí zas jako srnka!“

Popadla Karkulka aktovku s jídlem,
běžela lesem, jak píchnutá šídlem.
Navzdory vábivé červené sukýnce,
nestřetla na cestě vilného myslivce.
Svalnaté nohy a kvalitní pohorky,
brzy ji donesly do známé chaloupky.

Karkulka: 
„Co je to za fóry, tak brzo po ránu,
vlk se tu placatí v bábině županu!“

Vlk: 
„Jen pojď dál, děvenko, a nestůj u dveří,
s bábou jsem posnídal, ty zůstaň k večeři!
Máš pěkné tvářičky, jak žádná druhá,
zato tvoje bába byla dost tuhá!!“

Karkulka: 
„Tak to sis vybral kvalitní stravu!
nejsi ty blbečku trochu na hlavu?!
Pozdě mě nazýváš spanilou děvenkou,
sežral jsi babičku s infekční žloutenkou!!“

Lesem se ozývá zoufalé vytí,
to se vlk pokouší vyvolat blití. Autor neznámý

(redakčně upraveno)
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