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iPhone 7 

Tereza Vilímová, KVA 

 23. září o půlnoci se v České republice začal prodávat nejnovější model 

chytrých telefonů americké značky Apple. Jedná se o modely iPhone 7 a iPhone 

7 plus pátou generaci slavných smartphonů. Tento model však oproti svým 

předchůdcům rozpoutal největší debaty v laické i odborné veřejnosti. Ať jde o 

malé množství změn oproti předcházejícímu modelu iPhone 6, nebo chybějící 

3,5 mm konektor na sluchátka. Internetová tvořivost v tomto nezná hranice a 

vtipy na nedostatky nového iPhonu okamžitě zaplavily web. Přes všechny 

nedostatky je tu i pár novinek, které nový typ přináší. Vodotěsnost, větší 

odolnost proti poškrábání, dvou objektivový fotoaparát u modelu 7 plus a v 

neposlední řadě nový operační systém iOS 10. Pro milovníky designu, Apple 

přidal do palety barev pár nových, jede o temně černou a růžově zlatou variantu. 

Na internetu se také objevilo pár crash testových recenzí kdy nový iPhone 7 

vydržel o dost více než jeho o rok mladší kolega, třeba pád z 2,5 metru přímo na 

display. 

 U nás je v prodeji ve všech variantách a cena za nejlevnější 16 GB model 

je 21 190 Kč, při volbě většího úložiště nebo snad exkluzivně nové, temně černé 

barvy si musíme připlatit. 

 Proč koupit?       Proč nekoupit?  

* odolnost vodě       * zastaralý design  

* špičkový výkon       * velké rozměry  

* výborný fotoaparát      * vysoká cena  

* promyšlené ovládání      * chybějící sluchátkový konektor  
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Očima primána 

Vojta Knettig, PA 

 

 

 

                      

 Skončila mi 4. třída a ke konci se chýlí i letní prázdniny a já se poprvé 

dozvídám o víceletém gymnáziu, o výhodách i nevýhodách, ale stejně se mi líbí 

možnost vypadnout ze základky dřív. 

  Následuje říjen, a já se začínám připravovat.  

  Připravuju se několik měsíců a myslím, že mi po asi 2100 příkladech 

praskne hlava, ale s velkým úsilím to vydržím. 

  A už to přišlo, věc, pro kterou jsem obětoval spoustu času, ale taky paměti 

- přijímací zkoušky.  Přijdu do třídy, tam se posadím do pozice „A“ a připravím 

si věci, potom přijde profesor. Vysvětlí nám, jak máme postupovat, a pak to 

nastane, ozve se pokyn, na který jsme všichni čekali „teď“. První příklad 

zvládnu ani ne za 15 sekund, druhý mi trvá trošku déle, třetí stejně, čtvrtý a pátý 

přeskočím, šestý mi zabere 5 minut. Další příklady jsou podobné a zaberou mi 

přibližně stejně času. Jediný větší problém mám v geometrii, hlavně s úpravou, 

protože se spletu a není tam místo na opravu. Zbytek testu probíhá normálně.  

  Po dokončení testu si připadám jak po liposukci. Uběhne nějaká doba a já 

jsem napjatý jak struna. Pak mě v noci na přání vzbudí mamka a řekne mi, že 

jsem tam, málem umřu radostí, všechna moje práce nepřišla vniveč! Brzo ráno 

se ujistím se, že to nebyly halucinace. Opět málem umřu radostí. Zbytek 

školního roku na základce je naprosto nudný. 

  Už mi začal školní rok na MGO a hned první den se dočkám velmi 

vřelého přivítání, dostanu sešit s obrázky a ukážou mi třídu. Druhý den je stejný 

jako první, ale přibývá papírování. Třetí den už je mnohem zábavnější, protože 

máme adaptační den, který se mi moc líbil. Další dny jsou podobné jako první 

dva, pak se začneme učit. Zatím se do posledního puntíku plní moje představa o 

tom, že MGO bude lepší než základka. Profesoři a profesorky jsou příjemnější, 

víc toho naučí. Učivo je sice náročnější, ale dobře zapamatovatelné a mně 

osobně se líbí větší mozková zátěž. Spolužáci se chovají mnohem inteligentněji, 

jsou tolerantnější a mají větší zájem o učení, školu a zájmové kroužky. 

Atmosféra je naprosto jiná, nikdo není otrávený, naštvaný, cítím chuť pracovat 

a učit se a rozvíjet své zájmy. Jsem rád, že jsem tady. 
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Noví primáni 

Anička Kuropčáková, SB 

 Jako každý rok i letos přibyli na našem gymnáziu noví primáni. Tak jako 

my všichni, i oni si musí zvyknout na nové prostředí, spolužáky a učitele. A jak 

se jim to daří? Líbí se jim u nás na škole? 

Rozhodla jsem se jich na to zeptat. 

 

 Jak se vám líbí na gymnáziu? 

,,Škola je úžasná! Moc se mi na ní líbí, protože je to tu krásné a učitelé jsou milí 

a ochotní, ‘‘ odpovídá nadšeně Anička Phamová z Primy A. 

 ,,No, ve škole se mi líbí, protože jsem chytil úplně super partu spolužáků a 

navíc se mi líbí přístup učitelů . No prostě nový prostor, všechno," vesele říká 

Dominik Kalouda z Primy B. 

 ,,Učitelé jsou tady přísnější než na základní škole, ale jsou mnohem 

ochotnější vše vysvětlit  a více  nás  toho naučí. Je tu taky skvělé, že je tu tolik 

kroužků, do kterých můžu chodit. Třída je super. Přijde mi, že se chovají 

dospěleji a dobře se s nimi domlouvá. Stejně si ale myslím, že nejlepší jsou 

automaty na chodbě,‘‘ usmívá se Roman Doboš z Primy B. 

 

 Tak si myslím, že se noví primáni na naší škole zabydleli velmi rychle, a že 

se jim tady líbí. Zbývá tedy jediná otázka: může existovat osoba, které by se na 

naší škole nelíbilo? 
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Volnočasové aktivity na MGO 

Petra Adamčíková, KVA 

 

 

 

                      

 S novým školním rokem se na naší škole opět otevřelo nezpočet kroužků. 

Mnozí z vás určitě minimálně jeden navštěvujete. Pro ty, kteří jsou na škole 

noví nebo si prostě nezvládli vybrat, přinášíme seznam těch nejatraktivnějších.  

Zdravotnický kroužek 

Doba konání: pondělí 14:00 – 15:00 v TA 

Zodpovědný učitel: Mgr. Zdeňka Platošová 

 

 Tento kroužek má již dlouholetou tradici. Naučíte se nezbytnou první 

pomoc, ve které pak můžete i soutěžit. Kroužek aktivně spolupracuje s Českým 

červeným křížem. Mimo to se s kroužkem pořádají zdravotnické víkendy, na 

kterých toho hodně poznáte. Kroužek má nástěnku vedle chemie. 

Žurnalistický kroužek 

Doba konání: pátek 8:00 – 8:15 v TB 

Zodpovědný učitel: Mgr. Rostislav Gromnica 

 

 Nebýt tohoto kroužku, nebyl by tento časopis a také článek a vy byste se 

možná ani nedozvěděli jaké kroužky MGO nabízí. Kdokoliv, kdo chce pravidelně 

či nepravidelně přispívat do časopisu, může v pátek přijít na pravidelnou schůzi. 

V kroužku, přestože se jmenuje žurnalistický, se nepíše pouze do časopisu, 

nýbrž celý žurnalistický kroužek si občas uspořádá nějákou akci a jde si 

například zahrát laser game a všichni si odpoledne společně užijeme. 

Jazykové kroužky 

 MGO také nabízí řadu kroužku se zaměřením na určitý jazyk. Jedná se o 

Deutsch is easy! ( Mgr. Jůlie Janková, úterý 14:10 ve VT2), Let´s talk! (Mgr. Jana 

Halfarová, středa 14:10, úroveň B1 a výš) nebo například English club ( Mgr. 

Vanda Szturcová, pouze vyšší gymnázium – úterý 14:10 – 15:00). 
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Biologický kroužek 

Doba konání: nižší gymnázium čtvrtek 14:10 v Biologické posluchárně 

                         vyšší gymnázium úterý 14:10 v Biologické posluchárně 

Zodpovědný učitel: Mgr. Petr Vondráček 

 

 Kroužek je specifický pro široký záběr aktivit. V kroužku si můžete zahrát 

hry týkající se biologie, chodí se na poznávací biologické výpravy do přírody, 

kde můžete vidět lecos zajímavého a také se navštěvují zdejší muzea. Kroužek 

je vhodný pro všechny, co mají zájem o vše žívé i neživé. 

Pravopisný kroužek 

Doba konání: středa 14:10 v PA (od 5.10) 

Zodpovědný učitel: PhDr. Ivana Fuxová 

 

 Komu moc nejde čeština, tak by se měl určitě přihlásit do tohoto kroužku. 

Ovšem pokud naopak češtinu milujete, je tento kroužek pro vás jako stvořený! 

V kroužku se píší různé diktáty, řeší se záludnosti češtiny a hlavně poznáte 

češtinu i jinak než ze školních učebnic. 

Výtvarný kroužek 

Doba konání: úterý 7:20 – 8:05 ve Výtvarné učebně 

Zodpovědný učitel: Mgr. Lucie Fismolová 

 

 Kdo  má rád kreslení, výrábění z keramiky nebo cokoli co se týče výtvarné 

výchovy, by si měl jistě v úterý nastavit budík o něco dřív a objevit se v kroužku 

a něco si vyrobit. Paní učitelka je ale natolik chápavá, že ten, kdo nechce vstávat 

brzo, si u ní může zařídit kterýkoliv jiný termín, aby mohl navštívit kroužek a 

vyzkoušet si např. nový hrnčířský kruh! 

  Pokud v oblasti kroužku stále tápete, neváhejte se podívat na stránky 

MGO! 
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Rozhovor s  Mgr. Vondráčkem 

Vendula Vašinová, TB 

 

 

 

                      

 Už jste si jistě všimli, že je nově zrekonstruována učebna biologie. Právě 

pro toto číslo našeho školního časopisu eMko jsme si pro vás připravili rozhovor 

s panem učitelem biologie, matematiky, ale také hlavně s třídním učitelem naší 

třídy tercie B - Mgr. Petrem Vondráčkem. Zeptali jsme se, jak se mu nová 

učebna líbí, a co by vás mohlo zajímat – ptali jsme se ho i na soukromý život! 

Jaké jste měl prázdniny? Co jste dělal o prázdninách? 

 O prázdninách jsem hodně chodil do přírody. Navštívil jsem Vysoké Tatry, 

také jsem byl v Jeseníkách, kde mám rodinu. Pátral jsem po různých druzích 

rostlin. Můj největší objev byl lilijice cibulkonosná. Byl jsem v safari ve Dvoře 

Králové, kde jsem pozoroval zvířata. 

Máte nějaký oblíbený druh zvířat? 

 Na takovou otázku se mne ptá hodně lidí, ale asi nemám žádný oblíbený 

druh. 

Jste spokojený s nově rekonstruovanou biologickou učebnou? 

 Ano, líbí se mi. Je pěkná. Doufám, že se studentům bude líbit, a to je 

hlavní. Oni se tady učí. Ještě se bude přizdobovat. Přidáme zde obrázky, 

papírové pavouky do rohu zdi. 

Co vás v učebně nejvíc potěšilo? 

 Mne v učebně nejvíc potěší, když jsou studenti zvídaví a když umí. 

S biologickým kroužkem chodíte na výpravy. Chodíte také ve svém osobním 

životě? 

 No jistě! 
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Jak vymýšlíte otázky na test? 

 Sednu si na židli. Potom se podívám, co jsme probírali, abych do testu 

nedával otázky pro starší žáky. Mně se to plete - starší a mladší. Například 

paralelně učím kvartu a plete se mi to se čtvrťáky, protože tam děláme to samé. 

Je třeba si uvědomit, pro jakou věkovou kategorii to je. 

Kde jste studoval? A konkrétně jaký předmět? 

 Studoval jsem na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. Konkrétně 

učitelský obor - matematika, biologie. 

Jaká je vaše oblíbená třída, ve které rad učíte? 

 To nejde říct. Já učím rád tam, kde jsou žáci připravení a kde vnímají učivo. 

Primy zatím moc neznám. V mnohých třídách se učí dobře. 

 Záleží však na tom, jaké je počasí. Pokud je horko, jsou studenti otravní. Je 

před deštěm, před bouřkou, tak jsou žáci jako ti krev sající hmyzáci. 

Jste pesimista nebo optimista? 

 Tak optimista, který má dostatek informací (někdy pesimista). 

Máte doma nějaké zvířátko? 

 Ne, nemám. 

A chtěl byste nějaké do budoucna? 

 Ne, nechtěl. 

A měl jste? 

 Ano, měl. Všechno možné. Psa, myšky, křečíka džungarského, papoušky 

korely. 

Děkuji Vám za rozhovor a přeji pohodový školní rok. 

 

 



 10 

Rozhovor s  Mgr. Slezákovou 

Anna Sabóová, KVA 

 

 

 

                      

 Paní učitelka Slezáková je na škole opět po dlouhé době. 

Mám tady pár otázek ohledně školy. Co vás přimělo přijít na tuto školu? 

 Vaše škola mi poskytla možnost vyučovat předměty, které jsem chtěla. 

Biologii a tělesnou výchovu. Učila jsem zde již před 45 lety a táhlo mě to sem 

znova. Pouze tady ale zaskakuju za novou tělocvikářku, která nastoupí od 

dalšího pololetí. 

Co se vám na naší škole líbí? 

 Tahle škola začíná být světlá. Je nově vybavená, hezky opravená a je 

povzbuzující pro studenty. Také možnosti, které škola nabízí, jsou velice lákavé. 

Co se vám na naši škole nelíbí? 

 To je těžké říct. Člověk se zde s negativem setkává velice málo a když už se 

objeví, tak většinou náhodou nebo díky nedorozumění. 

Jaký máte názor na studenty MGO? 

 Studenti na této škole jsou ve většině případů vychovaní a mají zájem o 

studium. 

Změnila byste na této škole něco? 

 Nemohu se vyjadřovat k věcem, kterým moc nerozumím. Určitě by se 

něco dalo pozměnit, ale těžko říct. Od toho tu máme jiné lidi. 

Jak se vám tady učí? 

 Dobře! To je jediné, co se na tohle dá říct. 

Co říkáte na složení učitelského sboru? 

 Složení učitelského sboru mi vyhovuje. Známe se a je tu pohoda. 

„Proč učíte zrovna tyto předměty? Máte k nim nějaký vztah?“ 
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Proč učíte zrovna tyto předměty? Máte k nim nějaký vztah? 

 Určitě k nim mám vztah. V mládí jsem vrcholově lyžovala a plavala, takže 

mě to k tělesné výchově velice táhlo. Biologie úzce souvisí se životem a velice 

mě táhla tato kombinace. 

Jaké byly vaše představy o MGO? A jak moc se změnily? 

 Moje představy byly takové, že je to výborné gymnázium a to se potvrdilo. 

Učila jste předtím na nějaké jiné škole? 

 Ano učila jsem nejdřív na Učňovské škole služeb města Ostravy. Poté na 

MGO, Stavební průmyslovce, na soukromém gymnáziu Prigo a teď zase na 

MGO. 

Děkuji vám moc za rozhovor a za váš čas. 

 Já děkuji. 

 Paní učitelka Miltonová je na škole prvním rokem, a proto jsme se ji zeptali 

na pár otázek. Paní učitelka učí angličtinu. 

Na jaké škole jste byla dříve? 

 Soukromé gymnázium. 

Líbí se Vám na Matičním? Nestýská se Vám? 

 Nestýská a líbí. Líbí se mi přístup studentů k profesorům, přátelský kolektiv 

kantorů a profesionální vedení školy. 

Chodíte do školní jídelny? Chutná Vám?  

 Ano chodím, jídla mi chutnají.  

 

Rozhovor s Mgr. Miltonovou 

Tereza Foltýnová 
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Rozhovor s Mgr. Votoupalovou 

Johana Fabiánová, TB 

 

 

 

                      

 Paní učitelka Votoupalová je na škole rovněž nová, a proto přinášíme 

unikátní rozhovor. 

Dobrý den paní profesorko. Mohu s vámi udělat rozhovor? 

 Samozřejmě! 

Mám tady pár otázek ohledně školy. Co vás přimělo přijít na tuto školu? 

 Chtěla jsem zábavnou práci. 

Co se vám na naší škole líbí? 

 Vybavení a celková atmosféra školy 

Co se vám na naši škole nelíbí? 

 To ještě nevím, jsem tady krátce a zatím to tu moc neznám. 

Jaký máte názor na studenty MGO? 

 Lidé jsou důležitější než věci a studenti jsou zase během vyučování 

důležitější než učitel. Se slabší třídou nemůže ani student ani učitel udělat tolik 

zajímavých věcí, jako se třídou plnou inteligentních, motivovaných a dobře 

vychovaných studentů. Po té stránce hodnotím studenty MGO velmi dobře. 

Změnila byste na této škole něco? 

 Během té krátké doby se spíše snažím zjistit, jak věci fungují, než něco 

měnit. 

Jak se vám tady učí? 

 Dobře. 
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Co říkáte na složení učitelského sboru? 

 Je tady více mužů, než je běžné na jiných školách. Připadá mi, že jsou 

chytří a mají smysl pro humor. 

Proč učíte zrovna tyto předměty? Máte k nim nějaký vztah? 

 Ano, samozřejmě mám k nim vztah. Jako malé dítě jsem přemýšlela o 

atomech a snažila jsem se vypočítat obsahy nějakých nepravidelných útvarů, 

které jsem viděla kolem sebe. 

Jaké byly vaše představy o MGO? A jak moc se změnily? 

 Řekla bych, že se moje představy zatím nezměnily. 

Učila jste předtím na nějaké jiné škole? 

 Učila jsem na několika základních školách a učilištích. Nejméně se mi líbilo 

na učilišti, ale vážím si lidí, kteří tam pracují. 

Děkuji za váš čas. 

 V pořádku. Já děkuji. 
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Rozhovor s Mgr. Jankovou 

Kristýna Drmelová, TB 

 

 

 

                      

 Paní profesorka Julie Janková tento rok nastoupila na MGO a učí zde 

dějepis a německý jazyk. Následujícími otázkami jsem ji vyzpovídala, mimo jiné 

z jejích prvních dojmů na naší škole. 

Z jakého důvodu jste se rozhodla učit? 

 Stát se učitelkou byl můj sen již od dětství. Má sestra si se mnou velmi 

nerada hrála, protože jsem já vždycky měla roli učitelky a ona žákyně.  

 

Kolik let se pohybujete ve školství? 

 Asi sedm let.  

 

Na kolika školách jste vyučovala? 

 Pokud nebudu počítat Matiční gymnázium, tak na dvou. Na té první velmi 

krátce, na té druhé poté necelých sedm let.  

Vnímáte nějaký rozdíl mezi základní školou a gymnáziem? 

 Jsem na gymnáziu velice krátce, proto si netroufnu činit nějaké unáhlené 

závěry. Jistě, některé rozdíly jsou patrné hned – např. studenti vyššího gymnázia 

jsou starší než žáci na základní škole. Co jsem zatím vypozorovala, je skutečnost, 

že studenti zde na gymnáziu mají zájem o dobrý prospěch. Uvědomují si 

význam maturity a vzdělání pro budoucí život.  

 

Překvapilo Vás něco na MGO? 

 Mohla bych odpovědět stejně jako na předchozí otázku. Nepůsobím zde 

tak dlouho, zatím se vším seznamuji. Možná bych zmínila rozlehlost budovy 

gymnázia a šíři aktivit, kterým se studenti věnují ve škole ale i mimo ni, jejich 

úspěchy na nejrůznějších soutěžích. Velmi mne také zaujal muzikál Evita. Byl to 

velký zážitek, žasla jsem nad profesionálními výkony studentů a jejich talentem. 
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Jak Vám připadá morálka studentů Matičního gymnázia nebo obecně 

mladých lidí v dnešní době? 

 To je těžká otázka. Nerada generalizuji. Někdy se setkávám s politováním 

„jak to jde s tou dnešní mládeží z kopce“. Ale já s tím nesouhlasím. Domnívám 

se, že dnešní mladí lidé mají obrovské možnosti, jak realizovat své sny a věnovat 

se svým zájmům. Mnozí z nich chodí do školy, studují a vedle toho ještě mají 

spoustu kroužků. Dnešní generace mladých lidí je jazykově vybavena, cestuje. 

V jejich společnosti člověk nestárne, naopak stále se dozvídá něco nového. I to 

je jeden z důvodů, proč jsem se dala na dráhu učitelky. O naši budoucnost se 

nebojím.  

 

Čeho si na studentech ceníte nejvíce? 

 Velmi si cením, když je člověk slušný, pozdraví a jedná s druhými s úctou.  

To platí nejen pro studenty, ale pro všechny lidi, se kterými přicházím do styku. 

U studentů oceňuji jejich ochotu spolupracovat, zájem o práci.  

 

Baví Vás Vaše práce? 

 Má práce mě baví velmi. To, že vykonávám povolání učitelky, považuji za 

jednu z životních výher. I když je to někdy těžké, velmi si cením inspirativního 

prostředí, kterým škola bezesporu je. Vážím si toho, že mohu pracovat 

s mladými lidmi. Žádný den není stejný, vždycky se něco vyskytne, co mě 

překvapí, posune dál. S touto profesí je úzce spjato také celoživotní vzdělávání. 

Člověk nesmí usnout na vavřínech, musí si neustále rozšiřovat obzory. A když 

tak činí, nestárne.  

 Nezbývá mi, než popřát paní profesorce, aby na Matičním gymnáziu 

zůstávala i nadále se stejným optimismem a radostí z práce jako doposud. 
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Divadelní sezóna 

Zuzana Samiecová, 4.A  

 

 

 

                      

Baví-li vás divadlo, 

co kdyby vás napadlo 

zajít si na známý flák, 

prožít si ho jinak však?  

 Ačkoliv Národní Divadlo Moravskoslezské má jistě své nesporné výhody, 

někdy je třeba hledat jinde. Nevíte, kam zajít, když toužíte po chuti něčeho 

nového? 

Nevíte, kam se vrtnout, když chcete již vyzkoušené a ohrané nějak okořenit?  

Nevíte, kde hledat, když byste rádi neznámé od známých? 

Nevíte, kam se ukrýt před sychravým počasím, když chcete trochu té rodinné 

sounáležitosti?  

 A znáte alternativní divadla? 

V Ostravě jich máme mnoho a tady v centru hned několik!  

 Mezi má nejoblíbenější patří komorní scéna Aréna na Sýkoráku a Bezruči. 

A právě jejich repertoár bych vám chtěla přiblížit.  

 Vůní novoty vás v Aréně oslní tituly jako je PLEŠATÁ ZPĚVAČKA, geniální 

satira RUSKÁ ZAVAŘENINA, nebo divněpěkná tragikomedie LIDUMOR ANEB MÁ 

JÁTRA BEZE SMYSLU. V Bezručích byste neměli propásnout humorný kousek 

MLÁDÍ V HAJZLU, anebo ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA, kterou rozhodně musíte vidět 

už jen proto, že zde Norbert Lichý zápasí s rolí utiskovaného šprta!  

 Muškátovým oříškem se v osvědčených titulech s téměř klasickým 

nastudováním stanou geniální herecké odlišnosti, jen drobné detaily, jež i 

z takové klasiky jako Shakespeare vytvoří žhavou novinku letošní divadelní 

sezóny. Ale s citem, tak, že ani zastánci klasiky neodejdou uraženi.  
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 Každý zná Romea a Julii, Pěnu dní, nebo Farmu zvířat. Co takhle vzít stejné 

autory, půjčit si jejich méně známá díla a představit je dnešní uspěchané době? 

Od Shakespeara si určitě musíte zajít do Arény na NĚCO ZA NĚCO, je to 

překrásné drama, , stejně tak stojí za to BUDOVATELÉ ŘÍŠE od Borise Viana, 

nebo adaptace na Orwellův román 1984, hraná v Bezručích. 

Na své si tam také přijdou maturanti, protože pokud před vámi na prknech, 

která znamenají svět, vzkřísí k životu povinnou četbu, hned se maturuje líp! J A 

právě v Bezručích ožije příběh SPALOVAČE MRTVOL, nebo RICHARDA III.  

 A Bezruký bonbónek na konec – nahromaďte staré dopisy a pohlednice a 

na motivy jejich vzkazů, vyznání a radostných zpráv stvořte hru s názvem PS: …

ODEPIŠ! Já si myslím, že to stojí za to!  

 Ještě poslední doporučení ohledně letošní divadelní sezóny – kupte si 

předplatné! Bez něj se do divadla skoro nedokopete – a to by byla velká škoda!  
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Říjen ve znamení Tajfunu 

Sára Wranová, OKTB 

 

 

 

                      

 Členové divadelního souboru Tajfun pro vás na říjen tohoto roku 
naplánovali další představení. Přináším vám proto pozvánku, abyste věděli, na 
co se můžete těšit! 

 

 Venkov, 15. října 2016, 19:30, Stará aréna Ostrava 

 

 Říct se dá všechno. Meze jsou jen v tom, jak dokážeme být poctiví. 

 

 Po úspěšné premiéře vám přinášíme první reprízu představení současného 
britského autora Martina Crimpa.  

 Hrají: Veronika Dobrá (OKTB), Adam Křižák (OKTB), Anna Mrozinská 
(SEPTB) 

 Režie: Sára Wranová (OKTB) 

 Scénář: Martin Crimp 

 

 Vstupenky je možné koupit na baru Staré arény, cena lístku je 80 Kč. 

 

 Srdečně zveme studenty i profesory, mladé i trochu starší, všechny 
milovníky divadla i ty, co jen nemají večer co dělat.  

 Budeme se na vás těšit! 

Martin Crimp (1956) je současný 

britský dramatik a překladatel. 

 

Ukazuje mezilidské vztahy jako 

vyprázdněné a deprimující - jeho 

postavy neprožívají (a ani nedokáží 

prožít) lásku nebo radost. Crimpův 

styl se vyznačuje strohým dialogem. 

Zajímá se více o formální a jazykovou 

vybroušenost svých her, než o příběh. 
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 autor: Neal Shusterman 

 žánr: román, Sci-Fi, young adult 

 nakladatelství: Knižní klub 

 

 Před lety se lidstvo domluvilo na tzv. Zákonu života, díky 

kterému mohou rodiče, kteří nejsou se svým dítětem 

spokojení, nechat poslat svého potomka od 14 do 18 let na tzv. rozpojení, při 

kterém se živý organismus bez usmrcení rozdělí, na kusy, které pak mohou 

nahradit poškozené části jiných lidí. Hlavním hrdinou ne 16. letý Conor, který se 

dozvěděl, že ho rodiče posílají na rozpojení a tak utíká z domova, cestou 

motkává Risu, která vyrostla v dětském domově a má ji potkat stejný osud jako 

jeho a Leva, který se narodil do velice věřící rodiny, jako desátek, což znamená, 

že byl již od dětství vychováván v luxusu, ale s vědomím že jednou nadejde jeho 

čas a dobrovolně půjde na rozpojení. Cestou se seznamujeme i s dalšími lidmi, 

ať už zlými, či dalšími dětmi se špatným osudem. Mnohokrát se Conor dostává 

do nebezpečí smrti a jen tak tak vyvázne, později se děti dostávají na Hřbitov 

letadel a pod ochranu Admirála. V táboře ovšem vypukne vzpoura a děti jsou 

odvedeny k rozpojení. Těsně před Conorovým rozpojením ale na odpojovací 

laboratoře někdo zaůtočí a většina šťastně uprchne. Na konci se znovu setkají s 

Admirálem a začnou tajně zbrojit proti Zákonu života. 

 

  Původně jsem si myslela, že to nebude nic moc, ale příběh mě 

nadchnul a celou knihu jsem přečela jedním dechem, když jsem dočela, dlouho 

jsem o tom přemýšlela a upřímě doufala v pokračování, které vzhledem k 

dlouhé pauze mezi vydáním a přítomností nebude. Kniha má hodně co 

nabídnout, až už rozmanitost postav s někdy velmi tragickými životními příběhy, 

mnoho dějových linií, nebo jen skvělý styl psaní. Vřele doporučuji všem, kteří 

nepohrdnou trochou akce a napětí. 

Recenze knihy—Bez šance / Unwind  

Eva Maléřová, TB 
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„Svatý“ Ivan Hrozný 

Kristýna Drmelová, TB 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jeden z nejschopnějších a nejvzdělanějších ruských panovníků, car Ivan IV. 
zvaný Hrozný, se stal knížetem moskevským už ve třech letech, kdy zemřel jeho 
otec. Regentkou se stala jeho matka, která si Ivana ovšem nijak zvlášť nevšímala 
a po pár letech byla otrávena.  

 Vlády se ujali bojaři (hned po velkoknížeti měli největší moc, spolu tvořili 
dumu=sněm) a ti svého mladého vládce také nikterak nerozmazlovali, často 
trpěl hladem a byl i se svým hluchoněmým bratrem Jurijem bit a 
pravděpodobně i zneužíván. Rody Šujských a Bělských svoje spory vyřešily 
krvavou cestou, konkrétně vtrhli do paláce a vraždili, co se dalo, Ivanovi 
vyrabovali komnatu a porozbíjeli všechen nábytek. Dospívající chlapec si svou 
frustraci vybíjel prostřednictvím mučení zvířat, rozřezával je zaživa, vypichoval 
ptákům oči a vytrhával pera, házel psy a kočky z hradeb a sledoval jejich smrt. 
Ve svých 13 letech nechal velmože Andreje Šujského roztrhat hladovými psy.  

 V této době začínal být mladým mužem a se svými kamarády (zločinci) se 
projížděl po ulicích Moskvy, shazovali veškeré kolemjdoucí do bahna a kdykoliv 
se jim nějaká dívka zalíbila, znásilnili ji a poté většinou pohřbili zaživa, uškrtili 
nebo hodili medvědům. Jinak se bavili bitím starých lidí či okrádáním farmářů. I 
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v této době však nepolevil jeho zájem o literaturu, zvláště v oblibě měl 

náboženské texty.  

 V 17 letech byl korunován carem a v tehdejší „soutěži krásy“ si vybral 

manželku, Anastazii. Ta na něj měla pozitivní vliv, v době jejich soužití země 

zažila spoustu reforem, porodila mu 6 dětí a po 13 letech manželství zemřela. 

Ivan IV. založil opričninu (carova tajná policie, která dělala vše dle jeho libosti), 

jejich až 6 000 členů jezdilo v černém a mučilo všechny domnělé carovy 

nepřátele. Dennodenně unášeli, znásilňovali a mučili, pořádali černé mše ve 

jménu cara a po nich následovaly sexuální orgie, kterých se účastnil i on sám. 

Zvláště mučení žen a dívek bylo jeho velkou zálibou, mezi pár Ivanových 

zvěrských praktik patří: Jidášova stolice, mrskání a bičování, železná koza, 

pomalý oheň (v kobkách byly oběti připoutány k rožňům a opékány jako selata, 

přitom byly potírány olejem, zaživa jim bylo odřezáváno maso a jejich rodiny 

byly nuceny ke kanibalismu), lití vroucích kapalin, stonásobné znásilnění…  

 Panovník samozřejmě žil i osobním životem, po Anastazii měl dalších 7 

manželek, z nichž některé přirozeně nechal zabít. Jednoho dne vtrhl do pokoje 

své těhotné snachy a surově ji bil, až z toho na místě potratila, protože se mu 

údajně nelíbily její šaty. Carův syn se zastával své manželky, což se Ivanovi 

Hroznému nelíbilo, a tak svého syna v návalu vzteku uhodil železnou holí, 

carevič do pár dnů zemřel. Za svůj život Ivan IV. znásilnil více než 1 000 žen a 

dívek bez ohledu na jejich zletilost. Zarážející zůstává, že i přesto v dnešním 

Rusku někteří lidé usilují o Ivanovo svatořečení. ¨ 

 

 

 

 

 

 

Ivan Hrozný a syn 
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MGO ve Švýcarsku  

Hanka Kroupová, SXB 

 

 

 

                      

 Je pondělí 19. září 2016 šest hodin večer a autobus studentů 
doprovázených paní profesorkami Macečkovou, Bittovou a Jankovou vyráží na 
dlouhou cestu, která končí druhý den ráno ve Švýcarsku. Hned první zastávka je 
u Rýnských vodopádů, které jsou největší v Evropě (ne nejvyšší) a jsou vskutku 
ohromující. Dále naše cesta pokračuje na německé území do města Kostnice. 
Tady nás čeká návštěva Husova domu, kde vyplňujeme pracovní listy a 
seznamujeme se podrobně se životem mistra Jana Husa, který byl právě v 
Kostnici upálen. 

 Poté už naše cesty vedou skrz německy mluvící část Švýcarska a objíždíme 
snad všechna důležitá města. Začínáme v Curychu, což je finanční metropole na 
břehu Curyšského jezera. Pokračujeme ve městě Basilej, významném centru 
obchodu a průmyslu a také jediném švýcarském přístavu. 

 Samozřejmě nelze vynechat hlavní město Švýcarka – Bern. Tam můžeme 
pozorovat medvědy ve výběhu, tzv. Bärengraben a poté zamíříme na procházku 
starým městem, které je lemováno řekou Aarou. 

Posledním městem je historický Lucern, který se rozkládá na břehu jezera 
Vierwaldstätter See. Zde asi nejvíc zaujme nejstarší zakrytý dřevěný most na 
světě – Kapellbrücke. 

 V našem programu ale nechybí ani příroda, a tak cestujeme i do údolí 
Emmental, které oplývá kouzelnou krajinou zelených luk a pasoucích se krav a 
také je místem kde se vyrábí slavný sýr ementál. Proto nechybí zastávka v 
ukázkové sýrárně spojená s nákupem tamních výrobků. 

 Pak už se ale blíží poslední den a ten nám nabídne výlet do alpského 
městečka Grindelwald, odkud jedeme lanovkou na vrchol hory First a 
necháváme se unášet výhledy na známé vrcholy jako je Jungfrau (4158 m) nebo 
Eiger (3970 m). 

 Nakonec beze ztrát všichni opět nasedáme do autobusu na předlouhou 
noční cestu domů. 
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FOTKY ZE ŠVÝCARSKA: 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

                      


