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Aktuální - MGO 

Matiční gymnázium v ZOO Ostrava  

Dne 16. 11. 2012 se vybrané týmy mladých zoologů vydaly do ZOO Ostrava na soutěž 
„Mladý zoolog“. Tento rok se soutěž zaměřila na brouky. V brzkých hodinách jsme se vydali 
do ZOO. Všichni v dobré náladě a s hlavou plnou vědomostí. Na soutěž nás doprovodili paní 
profesorka Platošová, pan profesor Veřmiřovský a pan profesor Adamus. Uvítali nás 
sladkým dárkem – lízátkem. Poté se všechny týmy vydaly na prohlídku zoologické zahrady. 
Některá zvířata již byla čilá, ale jiná ještě v klidu spala a našich nadšených tváří si vůbec 
nevšímala. V 11:00 hodin to vše začalo. Odebrali jsme se do výukového centra, kde nás 
rozřadili do dvou kategorií (starší a mladší studenti). V tuto chvíli nás velmi povzbudili naši 
profesoři biologie, kteří nám drželi palce! Po ukončení programu jsme se vydali zpět do 
školy. V pondělí 20. 11. 2012 přišla radostná zpráva! 7 týmů postoupilo. V nižší kategorii 
jsme se umístili na 1. a 2. místě. Ve vyšší kategorii naše gymnázium obsadilo příčku zlatou, 
stříbrnou a dokonce i bronzovou. Finále soutěže se bude konat v sobotu 1. prosince 2012 
opět vZOO Ostravě. Všichni byli velmi rádi, že se mohli soutěže zúčastnit. A hlavně 
děkujeme našim profesorům, kterým se během seminářů nás podařilo kvalitně připravit. 

 Štěpán Piňos, SEKUNDA  A 
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ř MGO
ě

GYMPL

                         
 

http://gymplroku.cz/skoly 
/?school=184&vote=fb 

 

1.A navštívila výstavu Romana Trabury 

 

Dne 15.10. 2012 jsme byli na výstavě Romana Trabury ve Výstavní síni Sokolská 23. Roman 
Trabura je malíř, který maluje hlavně své vnitřní vize, a tak se jeho malby odvíjejí na 
rozhraní skutečnosti a fikce. Krajina, která se často objevuje na jeho plátnech se vyznačuje 
pestrostí barev a zajímavým dějem. Většina děl je velmi groteskních a některé jsou nabité 
až morbidně černým humorem. Výstavené obrazy se nám velmi líbily díky pestrosti barev a 
možnosti vymyslet si vlastní příběh díla. 

Zdroj: http://www.kulturissimo.cz 
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Christos Kirkopulos 1.A 
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Jesus Christ Superstar popáté! 

  Studenti našeho gymnázia mají za sebou další reprízu rockového muzikálu Jesus Christ 
Superstar. Jejich již páté představení bylo odměněno opravdu velkým aplausem a standing 
ovation. 
   Členové Sboru dobrovolných zpěváků nacvičovali již měsíc před vystoupením, scházeli se 
jak ve všední dny, tak o víkendech a pilně si opakovali (ti noví se učili) vše, co bylo potřeba. 
Není to tak lehké, jak by se na první pohled mohlo zdát. Potřebujete zde dohromady 
zpívat, hrát a mnohdy i tančit, ale myslím si, že to naši studenti opravdu zvládli. 
 Já sama jsem byla jednou z účastnic. Sešli jsme se ve tři hodiny v Loutkovém divadle. 
Nikde ještě nebyla cítit žádná nervozita, lidé byli naopak nadšení, že tento den znovu 
přišel, a že se můžeme jako kolektiv znovu pustit do hraní. Jelikož jsme už v tomto divadle 
hráli podruhé, většina z nás věděla, kam máme jít a co máme dělat. A zkouška mohla 
začít. Projeli jsme si celé přestavení od začátku dokonce a je pravda, že mnohých se 
zmocňovala nejistota, když sem tam něco udělali jinak než měli, nebo na něco zapomněli. 
Po dvou a půl hodině se začali scházet lidi, přicházeli do sálu a s očekáváním usedali na svá 
místa, zatím co my jsme dodělávali poslední úpravy a měli tzv. motivačku. Těsně po šesté 
představení začalo. 
   Hned po tolik obávané předehře přišel na scénu i sbor a bylo vidět, jak z mnohých spadla 
tréma a všichni jsme si celé představení náležitě užili, i protože nás publikum pochválilo po 
každé písničce bouřlivým potleskem. Opravdu dobře ztvárnili své role i sóloví zpěváci. Ježíš 
(Václav Strýček) zazpíval přesvědčivě jak radostné písně, tak i umírání na kříži. Hlavní 
záporná role, Jidáš (Jakub Novák), byla naopak často děsivá, jeho sebevraždu by mu uvěřil 
každý divák. Máří Magdalena (Kristína Štelbaská) byla naopak upřímně starostlivá a starala 
se o Ježíše jak jen mohla. Všichni jmenovaní a další (Pilát - Václav Janalík, Herodes- Jakub 
Svojanovský, Kaifáš - Jiří Mánek, kněží - Tomáš Foldyna, Lukáš Sojka) předvedli opravdu 
potleskuhodné výkony. Na konec při „děkovačce“ tento potlesk neustával a opona se 
musela ještě jednou otevřít i po přídavku - písni „Psát od prvních řádků“. Obecenstvo nám 
tím udělalo opravdu velkou radost! 

 
Marek Krumnikl (KVIA), divák 
  
Ahoj, jak se ti líbilo představení? 
Představení se mi líbilo.... šlo vidět, že všichni tvrdě pracovali a to se potvrdilo a představení 
diváka nadchlo. (Pozn. Autora: První reakce byla: „Bylo to boží!“) 
  
Co se ti na představení líbilo nejvíce / nejméně? 
Nejméně nic. A nejvíce, to nevím. Já bych tam nic nevyzdvihoval. Líbilo se mi to celé. 
  
Líbilo by se ti hrát v takovém muzikálu? 
Kdybych uměl zpívat, tak asi ano. 
  
Ty už jsi toto představení viděl na jeho premiéře. Zdálo se ti v něčem jiné/lepší? V čem? 
Celkově se to zlepšilo. 
  
Chtěl bys něco vzkázat účinkujícím? 
Zlepšili jste mi den! 

  
Sára Wranová, KVB 



O trochu delší ráno.. 
 Mé srdce doslova zapleskalo, když si v pondělí ve škole na nástěnce se suply přečetlo, že 

máme  zítra na deset. V životě se mi najednou zhmotnily dvě hodiny navíc. Tolik času! V 
hlavě se mi začal odvíjet řetězec věcí, které za tu dobu určitě stihnu. Tak předně si 
uklidím v pokoji (no, ano, tato činnost by opravdu měla být prioritní…), naučím se 
všechny detaily ze života prvoků do biologie, abych se mohla s klidem nechat vyzkoušet, 
projdu si příklady do fyziky na zítřejší písemku, budu cvičit na flétnu (ráno hraju vůbec 
nejraději, a nejlépe s otevřeným oknem, aby to všichni spící sousedi co nejlépe slyšeli) a 
ještě vyjdu na zastávku - zcela výjimečně - včas. Jenže dominantnější líná část mého já 
už dávno zjistila, že mnohem příjemnější je ležet v posteli a poslouchat hudbu, pak si 
číst a neočekávaně dlouhé ráno zakončit půlhodinovou snídaní. A tak jsem spokojeně 
jedla chleba, myslela na prvoky, etudy a osobní selhání a kochala se pohledem z okna, 
pozorujíc poletující listí, které určitě ve čtvrtek stihnu pohrabat, když mám to volné 
odpoledne. 

                                            Eliška Kozáková, SEXTA B 
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-Dokončuje magisterské studium marketingu v Barceloně. 
Redaktor: magazín Muzikus, magazín Rock&Pop, web The Aardvark 
Přispívá: Harmonie, Metal Hammer UK 
Bývalé působení: Magazín HardRocker 
-Finalista mistrovství české republiky ve hře na imaginární kytaru 
Povolání: Marketing Manager 
-Dlouholetý lektor srbštiny 

(Daniel Sywala s Gusem G., kytaristou Ozzyho Osbournea. Vlastní foto) 
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Jak dlouho se věnuješ psaní rozhovorů s hudebními 
hvězdami a jak ses k tomu dostal? 
 
Hudební žurnalistice se věnuju profesionálně něco přes tři 
roky. Dostal jsem se do svého prvního působiště, magazínu 
HardRocker, na doporučení. Daná známá vedla český fanklub 
velmi uznávaného norského zpěváka Jorna Landeho 
(Masterplan, Ark), na jejichž webovkách byly fotky z 
autogramiády polského festivalu Metalmania, kde jsem byl 
všude já. Požádal jsem jí o fotky, přeposlali jsme si jako 
správní fanoušci i nějaký raritní materiál a nějak jsme se 
dostali i k tématu, že její nejlepší kamarádka rozběhla nový 
rockový magazín. Díky ní mi otiskli v květnu 2009 moje první 
čtyři "snahy o recenze". (smích) 

Jak vidím, dělal jsi už spoustu interview s různými 
hudebními hvězdami, jaká pro tebe byla nejvýznamnější? 
 
Na to se těžko odpovídá, protože si vážím každého rozhovoru 
od téměř neznámého umělce, který oceňuje každou možnost 
propagace a rozboru svých výtvorů po rockovou hvězdu s 
naučenými odpověďmi, kde se vážně musíš snažit, aby ho to 
bavilo a získal sis pozornost. Ale asi nejvíc si vážím rozhovoru 
se švédskou kapelou Evergrey v Praze v roce 2009. Bylo to 
moje vůbec první interview naostro. Pamatuju si, že jsem 
většinou jen koktal a na konci naběhla do tour busu celá 
kapela, protože jsem zároveň vyhrál jejich soutěž o nej 
fanouška v dané zemi. Každý měl poslat něco 
fanouškovského a já poslal fotku zad své tehdejší přítelkyně, 
kam jsem nakreslil znak kapely. Pamatuješ na reklamu od 
Jägermeisteru se štětcem a panákem? Dostal jsem za to 
seznámení s celou kapelou, dvě tašky upomínkových 
předmětů (triček, plakátů atd.) Všechno mi podepsali a 
během koncertu mi věnovali písníčku: "A tuhle věnujeme 
našemu největšímu fanouškovi v Česku." …parádní  večer 
 
 Vnímáš to jako koníček nebo práci a přineslo Ti to něco do osobního života? 

 
Rád bych se tomu věnoval jako regulérní práci, ale i když píšu v podstatě pro všechny hudební 
časopisy v Česku, a je to úžasné vidět svoji práci v každé trafice v Česku (někdy i na Slovensku), 
neměl bych ani na nájem. I opravdoví profíci a moje vzory v tomto oboru si musí přivydělávat 
bokem. Dalo mi to ale určitě hodně, od schopnosti vystupování, zlepšení jazykových znalostí, 
úžasných zážitků, seznámení se zajímavými lidmi, po příjemný respekt přátel a hlavně rodiny. Velmi 
rád dopřávám svým blízkých setkání s jejich oblíbenci a vážně bych ti přál vidět ty šťastné pohledy. 
Společné fotky a podpisy pro ně mají cenu zlata. V poslední době se mi ale povedl úžasný kousek, 
kdy jsem svému otci k padesátinám sehnal osobní věnování od jeho nejoblíbenějšího umělce, 
Stinga. 7 



Co pro tebe hudba znamená? Hraješ sám na nějaký 
hudební nástroj nebo snad zpíváš? 
 
Hrozně moc pro mě hudba znamená! Není to jen příjemná 
výplň volného času, ale spíš nepostradatelný každodenní 
společník. Zbožňuju hudbu od dětství, kdy jsem měl neustále 
sluchátka na uších a prohlížel si hudební alba. Dodnes si ze 
mě rodina dělá ráda srandu, protože jsem měl tendenci 
poznat skladbu a autora při prvním tónu, až z toho měli 
občas strach. (smích) Dodnes mě to nepustilo, spíš naopak. 
Od 14-ti kdy jsem žil   v Bělehradě, jsem skupoval nejrůznější 
MP3 po celém městě, protože tam tehdy kvetla hudební 
pirátství (stahování tehdy bylo v počátcích), až dodnes kdy si 
musím naposlouchat v průměru dvě nová alba denně, abych 
byl v obraze. Vychází toho strašná kvanta. 
Rád si občas zahraju na bicí a hrál jsem i chvíli v kapele ale 
brzy mi došlo, že se na to hodí jiní víc. Je to jako se vším 
jiným. Musí tě to neskutečně bavit, aby ses k tomu dokopal i 
pozdě v noci. Učit se nové skladby mě nebavilo, ale jsem 
rád, že jsem to zkusil, protože když neustále čteš o zážitcích 
kapel a vývoji jejich sestav, chceš to aspoň na chvíli zažít. 
Stačilo mi to, přeju to jiným ale i tak se těch velkých 
„zážitků“ dočká jen mizivé procento lidí. Mě baví to, co 
dělám a když musím ve dvě ráno ještě přepsat rozhovor, 
udělám to, protože ten výsledek za to stojí. 

Jaký byl Tvůj nejlepší a nejhorší zážitek s hudebními hvězdami? 
 
Každý z nás potřebuje ty idylické představy pro odreagování se od dennodenního 
života, a když se s nimi pak setkáš, je to úžasné. Ale když do tohohle světa 
nahlédneš pořádně, máš občas chuť roztrhat plakáty nad svou dětskou postelí. 
Ztratil jsem tu svou fantazii už dávno, když jsem své idoly zažil zfetované, agresivní, 
nechutně arogantní a i opilejší než bych je vůbec chtěl vidět. Svůj velký idol, zpěváka 
z Evergrey Toma S. Englunda jsem potkal po koncertu v Praze v zákulisí festivalu 
Graspop v Belgii 2010, kde jsme i s ostatními muzikanty popíjeli. V poledne měli 
hrát před 130 000 davem. Já jsem byl pochopitelně v první řadě a trpěl jsem nejen z 
poledního letního slunce ale i z kocoviny. Tom nebyl schopen pomalu ani hrát a 
mnoho z nás tím zklamal. Rocková hvězda je přehnaný pojem. Axl Rose z Guns N’ 
Roses chodí na vystoupení s hodinovými zpožděními. Gene Simmons z Kiss se 
vykašle i na fanouška, který na něj čekal několik hodin a pomalu klečí, aby se s ním 
vyfotil a dostal podpis. Jsou to lidé jako my a jen pár z nich si zaslouží respekt. Je jich 
naštěstí stále hodně, ale na MTV je nikdy neuvidíš… 
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Máš nějaký sen, s kým bys chtěl do budoucna udělat 
rozhovor? 
 
Měl jsem to potěšení už mluvit s mnoha hvězdami a 
hlavně se svými oblíbenci, ale pořád mi určitě ještě zbývá 
Ozzy Osbourne. Už jsem mluvil s dvěma členy jeho kapely, 
párkrát jsem byl od něho pár metrů, ale ještě mě k němu 
nepustili. Musím to stihnout, dokud je naživu a nebojím se 
ani té jeho nerozluštitelné mluvy. 

Co musím udělat, abych mohl dělat rozhovory s 
hudebními hvězdami? 
 
Musí tě to hlavně hrozně bavit, jinak to nemá smysl. Musí 
tě bavit o všem vědět, mít všechno naposlouchané a 
hlavně mít chuť se o tom dělit sostatními. Já neumím 
psát! Měl jsem trojky ze slohu, korektury mi dělá kamarád 
(Jakub Malchárek – MS Deník), ale vím o tom tolik a tak 
mě to baví, že se výsledek lidem líbí. Dál je to pak o 
jazykových znalostech, kontaktech, spolehlivosti a hlavně i 
trochu štěstí. Ať už to zní bůhvíjak kýčovitě, když to budeš 
moc chtít, můžeš co chceš. 

Christos Kirkopulos, 1.A 
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Ve streetu si tanečníci mezi sebou dávají battly. Většinou jsem si v tanci jistá sama sebou, když je 
kolem mě ale spousta lidí, jenž na mě upírají zrak, tak přesně v tu chvíli si říkám "Co tady sakra 
dělám?" Matně si vybavuji některé kroky, ale v hlavě mám jak vymeteno. To všechno se v mých 
myšlenkách honí do doby, než začne hrát hudba. Potom se všechny obavy rozplynou jako dým, 
najednou všichni ti lidé, celý okolní svět pro mě přestává existovat. Tělo a mysl se spojí v jedno a 
já v tu chvíli přesně vím, co mám dělat. Je to moment, kdy se cítím jiná, než všichni ostatní. 
Tanec je ta nejúžasnější věc na světě, věc která mi dobíjí energií a pomáhá mi přežít následky 
nudného všedního života. 

Už jako malá holka jsem stávala před zrcadlem 
a tančila, hudba se mnou cloumala snad od 
narození. Na školních plesech jsem to bývala 
vždy já, ta, která tančila uprostřed parketu. V 
ten okamžik mi bylo úplně jedno, co si o mně 
ostatní myslí, byla jsem to prostě já. 
 Vystřídala jsem snad všechny druhy tance, 
úplnou náhodou jsem ale narazila na street 
dance a zamilovala jsem si jej. Pro některé je 
to jen hloupé hopsání, pro mě je to "něco", co 
dává mému životu smysl. Je to můj únik od 
reality, od všech každodenních starostí. Když 
tančím, jsem sama sebou víc, než kdykoli jindy. 

H.K 

10 



Zdravotnický kroužek - Uřízli jsme si prst? Nepanikařte! Abyste věděli jak 
postupovat v takových situacích, navštivte náš zdravotnický kroužek. Věřte, 
že se naučíte mnohem víc, než postup první pomoci při amputaci! Scházíme 
se každou středu nebo čtvrtek ve 14 hodin před učebnou biologie. 

Volejbalový kroužek – Umíte hrát volejbal? Nebo neumíte a chcete se ho 
pořádně naučit? P. prof. Utratová přivítá každého, kdo bude oddaný hře a 
projeví svou snahu. Tak si přijďte "zapinkat" každou středu v čase 14:45 – 
16:15 hodin. 

Komorní pěvecký sbor – Máte rádi atmosféru komorní hudby? Přidejte se 
k našemu pěveckému sboru! Pod vedením p. prof. Švrčkové nacvičujeme 
ve čtvrtky ráno od 7:20 hodin v hudebně naší školy. 

Aerobik – Sedět celé hodiny u počítače je už dávno pasé a navíc to 
vašemu tělu příliš neprospívá. Co na hodinu vyměnit počítač za kvalitní 
hodinu aerobiku vedenou p. prof. Stačicovou – Čejkovou? I hodina 
cvičení v pondělí od 15 hodin pomůže vaší postavě. 
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Basketbalový kroužek – Nechce se vám ve 
čtvrtek odpoledne domů, baví vás basketbal a 
jste studenti nižšího gymnázia? Máme tu něco 
pro vás! Od 14:15 přijďte do tělocvičny MGO a 
pod vedením p. prof. Manolcise si zlepšujte své 
basketbalové dovednosti! 

Kurzy čínštiny – Jestliže Číňané opravdu ovládnou 
svět, umět čínsky se bude 100% hodit. Ti, kteří 
budou mluvit na dobré úrovni se určitě nebudou 
mít zle :D. Kurzy se konají každé úterý v 14:30 a 
každou středu v 15:00 v učebně 1. A s rodilou 
mluvčí paní Wen Xiu Procházkovou. 

Šachový kroužek - Baví vás smysluplně tahat 
figurkami po šachovnici, mít promyšlený každý 
tah? Toto myšlení rozvíjíme v šachovém kroužku 
pod vedením mezinárodního mistra, Lukáše Klímy. 
Koná se v učebně angličtiny každý pátek od 14 do 
15 hodin. 

Sbor dobrovolných zpěváků - pod vedením p. prof. Šňupárkové 
zkoušíme každé pondělí od 14 hodin v hudebně naší školy.  Mezi 
sebou rádi přivítáme úplné nováčky i zpěváky se zkušenostmi. 

 

Fotografický kroužek – Fotografie jsou skvělým způsobem, jak uchovávat 
vzpomínky, samotné fotografování nás odvádí od reality. Máte jedinečnou 
příležitost odhalit tajemství uměleckých fotografií a naučit se techniku focení. 
Každý čtvrtek s prof. Dragonem. 

Kroužek informatiky - s p. prof. Rychtarčíkovou se můžete přiučit něco o 
programování a základech algoritmizace. Každou středu od 14:10 do 15:10 v 
učebně VT3 (třetí poschodí). 
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Biologický kroužek – nudné odpoledne 
není nic pro ty, které zajímají záhady naší 
přírody! Navštivte náš biologický kroužek, 
který má dlouholetou tradici. Scházíme se 
jedenkrát týdně v prostorách školy nebo 
přímo v terénu, kdy vyrážíme za přírodou. 
Více informací u p. prof. Vondráčka. 

Astrofyzikální kroužek - Zajímá vás vesmír? Teorie o 
tom, jestli bude, či nebude konec světa? Pozorování 
vesmíru, historie kosmonautiky, teoretická astrofyzika 
a ještě mnohem víc vás čeká v astrofyzikálním kroužku. 
Více informací u p. prof. Dragona! 

Žurnalista - Rádi píšete a chcete  se podělit o své 
myšlenkové pochody, vlastní tvorbu (básně, příběhy)? 
Žurnalista je tady pro vás, redakce našeho časopisu 
uvítá schopné členy. Vedoucí tým tvoří Mgr. Ladislav 
Vasevič, Mgr. Naděžda Nováková a Mgr. Rostislav 
Gromnica. 

Sdružení přátel diktátů - Věříte, že i 
studenti gymnázia dokážou napsat ve 
slově obíhat po b tvrdé y? Náš jazyk má 
sice spoustu výjimek, ale správná 
gramatika se dá procvičováním doslova 
„nadrilovat“. Už třetím rokem na naší 
škole funguje Sdružení přátel diktátů, 
více informací hledejte u prof. Fuxové. 
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Lucie Machalová, Kateřina Pavlíková, Petra Peregrimová 



Kde končí hranice možností 
 

  Posledních pár nocí jsem nespala, moje myšlenky bloudily v nekonečných vzpomínkách 
a nedovolovaly mým snům panovat. Ačkoli nedobrovolně, každou noc jsem se vracela do 
dob, kdy jeho oči zářily v bezmezné tmě našich společných večerů. Byl tou nejtajnější 
částí mého deníku, zaplnil stránky mého života jedněmi z nejkrásnějších vzpomínek, a 
přesto mi ublížil tak, jako ještě nikdo jiný. 
Nemám se ráda za to, že jsem mu tehdy dovolila zadívat se do mých očí a nenávidím tu 
představu, která mi neustále připomíná, jak lehce jsem byla zmanipulovatelná. Jen díky 
němu jsem ale poznala, jaké to je cítit bezmoc – ten pocit, kdy si připadáte tak maličcí, 
neschopní a zcela zanedbatelní pro svět. Nemůžete nic ovlivnit, nic změnit, ničemu 
pomoct. 
  Zbývá jen naděje, která prý umírá poslední, ale ta moje zemřela již dávno. 
  

                                                                                                  Machalová Lucie  1.A 
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Autor fotografie: Bartschová Kristýna - SUŠ Ostrava 

 



Cesta tam a zase zpátky 

  Aneb do kina na Hobita! Těšíte se? Premiéru má 13. prosince a doufám, že nepůjdete 
všichni, aby na mě taky zbyl lístek. Co se týká knížky, ve srovnání s ostatními Tolkienovy 
díly, zejména notoricky známým Pánem prstenů, je Hobit o něco pohádkovější a působí 
více jako vyprávění za dlouhých zimních večerů. To však neznamená, že bychom byli 
připraveni o napětí a akční scény, však sám trailer svědčí o opaku. Přijďte se přesvědčit 
sami, jak se Peter Jackson zhostil dalšího příběhu z fantastické Středozemě. A pro 
opravdové nadšence je tu i 27.11. v Nové Akropoli přednáška na téma Hobit – že by se 
opravdu začal rozvíjet vědecký obor LOTRologie? 
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Eliška Kozáková, SXB 




