
 

 

  



 

 

 

  



  



 

 
Helping hand for Guimaras: Učím se být člověkem, učíme se být lidmi. Projekt, jenž pomáhá dětem ze 

základní školy Good Shepherd Academy na filipínském ostrově Guimaras, kam chodí více než 100 dětí ve věku od 4 
do 12 let, z nichž 40 je sirotků. Škola je ve velmi špatných podmínkách a její finanční prostředky neumožňují zajištění 
dostatek potřebných školních pomůcek. 

U příležitosti vernisáže fotek z  projektu ve foyer naší školy jsme vyzpovídali paní Pospěchovou, jednu 
z hlavních spolutvůrkyní celé této myšlenky. Nejklidnější místo jsme našly u stolu před kabinetem němčiny. 
Povědomí o vlastním cíli a fungování projektu snad již existuje v hlavě každého z vás, proto jsme v rozhovoru přešli 
rovnou k jádru věci a kriticky se dotkli pár otázek, na něž asi nikdo nezná odpověď. 
 
Co vás vedlo k tomu, vrhnout se do takového velkého projektu na vlastní pěst? Humanitárních organizací už na 
světě působí více než dost. 
Ten projekt je jedinečný v tom, že vy víte, komu pomáháte. Já jsem vždycky na ulici kupovala časopisy jako Nový 
prostor, přispívala na pejsky z útulku a na děti v dětských domovech, ale potom jsem se dopídila, že polovina těch 
peněz, ne-li tři čtvrtiny, jde na organizaci kolem dokola. Teď pomáhám úplně jinak a třeba že je to těžké, budu to 
dělat dál. 
 
Jak obtížné je na tak odlehlé místo dopravit stovky kil školních potřeb? Probíhaly nějaké kontroly? Museli jste mít 
nějaké povolení? 
Museli jsme mít přesnou dokumentaci věcí, které vezeme, a nějaké papíry o nákupu. Vždycky jsme taky měli nějaký 
problém s nadváhou, takže abychom připoutali pozornost na něco jiného než enormně velké kufry, polepili jsme je 
všechny nápisy „Helping hand“. Všude pouštěli, poptávali se, všichni nám fandili. Nemuseli jsme mít speciální papíry, 
ale teď, když půjde celá paleta na lodi, bude to horší. 
 
Náš ústav a čtenáře zajímají asi hlavně filipínské, nebo řekněme spíše guimaraské, děti. V kolika letech končí na 
Filipínách povinná školní docházka? 
Na Filipínách funguje vzdělávání úplně jinak než u nás. Děti nastupují do školy v šesti, sedmi letech a mají povinně 
šest let základní školy. Školu začínají v půl osmé ráno, končí kolem čtvrté. Potom odcházejí na střední školu, high 
school, která trvá pouze čtyři roky. Takže oproti našemu vzdělávání, kdy většina lidí absolvuje alespoň ten třináctiletý 
cyklus, oni mají pouze deset let. Teď už se to ale všechno bude měnit, chtějí jim změnit prázdniny, prodloužit výuku … 
 
To jste mě překvapila. Věděla jsem toho o Guimarasi jen velmi málo a v duchu jsem si ho srovnávala s Afrikou. 
Ne, to vůbec ne, to se s Afrikou vůbec nedá srovnat. Je to vzdělaná kultura, i to školství je tam možná lepší než u nás, i 
když trvá jen deset let. Kdysi mi někdo říkal, že univerzita v Iloilo je na dvoustém místě ve světě. Tak jsem si 
pomyslela: No, tak je dvoustá, žádné terno, no. Jenže Karlova univerzita je pětistá. A navíc, když jsem se tam bavila se 
studentkou, která studovala a žila v Německu a od loňska je na Filipínách, říkala mi, že filipínská škola je mnohem, 
mnohem složitější než ta německá. 
 
A potenciál ekonomického rozvoje tedy také mají. 
Filipíny jsou neuvěřitelně bohatá země, hlavně tím, že mají velká naleziště ropy a dalších nerostných surovin. Z nich 
však využívají jen čtyři procenta, netěží je, právě z toho důvodu, aby si zachovali svoji přírodu krásnou a čistou. Ví, že 
tím, že začnou těžit, příroda půjde … do háje. To tam ale nedávejte.  
 
Myslíte, že ti lidé to vysokoškolské vzdělání opravdu potřebují? Nechci, aby to znělo zle, ale když se pak stejně 
vrátí domů a pečují o kozu, pole, zahradu? 
No ona starost o obživu je spíše záležitostí rodičů a prarodičů, mladí pochopitelně chtějí vzdělání a rodiče jim to chtějí 
umožnit. Prodávají třeba své pozemky a farmy, aby měly peníze na vzdělání pro děti. Děti vystudují a pak můžou 
třeba pracovat na rozvoji ostrova. Třeba na Guimarasi je institut pro výzkum manga, mají tam totiž nejlepší mango 
na světě. A oni zkoumají, proč je to mango takové, dělají hnojiva čistě na přírodní bázi, absolutně žádná chemie. Taky 
tam je zoufalý nedostatek manažerů. Guvernér nám říkal, že by se hodilo, kdyby přijel třeba nějaký investor, který by 
jim dokázal dát dohromady nemocnici. Taky jsme si původně říkali, že by třeba bylo dobré přivést nějaké podnikatele, 



ale postupem času od toho upouštíme, protože máme strach, že pár nějakých Čechů by jim mohlo ten ostrov v 
podstatě zdevastovat. 
Nakousla jste skeptickou otázku, kterou jsem vám právě měla v plánu položit. Říkáte, že jdete na Guimaras právě 
proto, že se vám svým způsobem líbí ta zaostalost a nekonzumní povaha tamější společnosti. Média nám pořád 
předkládají výzkumy, které dokazují, že primitivnější národy jsou šťastnější, protože nejsou zahlceny průmyslem a 
žijí jeden pro druhého. A my teď do světa, který pro jeho minimalismus obdivujeme, paradoxně vozíme střípky 
toho našeho, velkého, spotřebního a hektického. Posíláme jim ho v dárcích, dopisech, na fotkách. Přestože je 
obdivujeme, nevědomky je směřujeme k tomu, aby chtěli být stejní jako my. Takže podporujeme globalizaci, 
stírání rozdílů ve světě a budujeme místo, kde všechno jednou bude stejné, všude budou továrny, obchody, 
reklama… 
Továrny tram určitě nebudou, to nikdo nedovolí. Přesně vím, jak je ta otázka myšlena. Svým způsobem my k nim 
vzhlížíme, oni vzhlíží k nám. Je to ale vždycky o tom, co ti lidé přijmou. Každopádně my se od nich rozhodně můžeme 
učit spoustu věcí. Úctu k člověku. Hmm… Sounáležitost. Ochotu pomoct jeden druhému. Nezávisti. Nezáškodnictví. A 
to, že my jim něco vozíme… Ten pokrok tam samozřejmě dojde i tak, tomu se nevyhneme. Já si třeba pamatuju, že 
před dvaceti lety, když jsme žili v Austrálii, cítila jsem tam přesně to, co je teď tady – takový ten tlak. Když jsem se 
potom vrátila do Česka, říkala jsem si: jé, tady se dobře žije, tady je hrozně hezky, protože tady ten tlak není. Uběhlo 
pár let a ten tlak je tu úplně stejný. Takže ani ty Filipíny se nevyhnou tomu, že ten tlak tam přijde, ale tím, že jim 
budeme vozit sešity a pastelky, je určitě nezlikvidujeme. Neuškodíme jim. Spíš naopak, naučíme se my pomáhat jeden 
druhému a oni zase budou vědět, že i takový malý ostrov není lhostejný někomu v nějaké Evropě.  

 
Váš projekt má zajímavé motto – Učím se být člověkěm, učíme se být lidmi. To vymyslela vaše rodina?  
Ne, to váš pan ředitel (se smíchem). 
  
A co pro vás znamená být člověkem? Jak by měl člověk se svým lidstvím nakládat, aby se za něj nemusel stydět? 
No přesně asi tak, jak to dělám. Pomáhat. Nezištně pomáhat 
  



 
Ve čtvrtek 15. května se uskutečnil již druhý ročník naší školní soutěže Talent MGO, která se tímto ročníkem 

rozrostla i o jiné čísla, než ty pěvecké. Akce proběhla kvůli nepříznivému počasí ve vestibulu školy, kde se studenti 
jako sólisté, hudební skupiny i šermíři utkali ve dvou kategoriích- nižší a vyšší gymnázium. Porota zasedla ve složení 
Michal Sedláček (herec Divadla Petra Bezruče), Jiří Zahuta (majitel klubu Hudební bazar) a paní profesorka Konečná. 
Ve velké konkurenci pak vážená porota vybrala jako vítěze první kategorie skupinu dívek z kvarty B ve složení Marie 
Červenková, Adéla Mazánková, Veronika Miencilová, Pavlína Sikorová a Valentina Vilišová a na pomyslný druhý 
stupínek postavili Veroniku Borákovou z primy B.  
            Druhá část soutěže byla zahájena nesoutěžním vystoupením čtveřice studentů z kvinty B a druhá kategorie 
pak byla o něco pestřejší. Nejen, že zde bylo více zúčastněných, ale také zde na konci programu předvedly své 
šermířské umění čtyři studentky z kvinty A. V této kategorii pak ceny- poukázky do Minikino kavárny a lístky na 
představení do Komorní scény Aréna- dostalo duo ze septimy B David Illichman a Dominik Krayzel, které v této 
kategorii vyhrálo, skupina se zpěvačkou Annou Tabáškovou a duo Ondřej Komínek a Petra Sroková. 
            Výhercům gratulujeme a doufáme, že si svou cenu náležitě užijí a tato soutěž příští rok najde nové a další 
talenty! 
 

 
V únoru 2014 zavítali do naší školy studenti z italského Licea Classica Cagnazzi v Altamuře. Pod svá ochranná 

křídla si je vzali naši studenti vyššího gymnázia pod záštitou paní profesorky Pavlínkové. Ihned po příjezdu nám bylo 
všem jasné, že jsme vyhráli v loterii! Italové se během jediného týdne stali  součástí naších životů. Nejenže si stihli 
prohlédnout krásy Ostravy  i Prahy,  ale dostali také prostor  dopodrobna se seznámit s naším stylem kulturního a 
společenského života. Dali jsme si opravdu záležet, aby na Ostravu nezapomněli. Velmi nabitý program sice trochu 
pokulhával s pohodlným a pomalým životem Italů, ale zvládli nasadit tempo života hodné pravého Ostraváka.  

Snad nejoblíbenějším místem se stala naše vyhlášená Stodolní, velký úspěch sklidila také laserová aréna nebo 
bowling (jelikož Altamura je malé městečko). Velmi populárním se stalo učení užitečných frází jak v češtině, tak v 
italštině. Když se nyní zeptáte některého ze studentů Licea jak se má, odpověď očekávejte výhradně v češtině.  

Při loučení teklo mnoho slz a padlo mnoho kapesníků, naštěstí ale není všem dnům konec! Na konci května 
jsme se znova setkali, tentokrát v Altamuře!  

 

 
Ve středu 16. 4. 2014 se uskutečnil 2. ročník přeborů Matičního gymnázia v plavání na bazéně Sareza 

v Ostravě u Komenského sadů. Celkem do závodů zasáhlo 28 studentů MGO. Na starost tuto akci měl p. prof. Schenk 
a p. prof. Čejková, za což jim děkujeme. Závodilo se v disciplíně 50 m volný způsob ve čtyřech kategoriích, a to 
v kategoriích děvčata mladší, chlapci mladší, děvčata starší a chlapci starší. Nyní už přejděme k výsledkům.   

V kategorii děvčata mladší soutěžily čtyři holky. Vítězkou se stala Hana Františáková (SB) s časem 50,66 s, 2. 
místo patří Haně Vikové (PB) a 3. byla Alice Klímová (PA). Kategorii chlapci mladší tvořilo 13 chlapců. Zvítězil Antonín 
Prášek (PA) s časem 33, 18 s, 2. byl Richard Janča (SB) a 3. místo obsadil Tomáš Kárych (SB). Kategorie děvčata starší 
patřila jen čtyřem dívkám. Vyhrála Martina Jančová (2.A) s časem 33,26 s, 2. místo obsadila Vanda Sluková (KVIA) a 3. 
byla Klára Kacířová. V poslední kategorii bylo 7 hochů. Vyhrál Jan Olšar (SXA) s časem 30,63 s. Toto byl zároveň 
nejrychlejší výkon celých závodů. 2. byl David Illichmann (SPA). 3. místo obsadil Adam Křižák (KVIB).  

Mně osobně se závody velmi líbily. Jsem rád, že jsem tam byl, a to nejen proto, že jsem vyhrál, ale zvláště pro 
výbornou atmosféru této akce. Těším se na příští ročník! 

 
 
 
 
 
 



 
Ve středu 26. února na naši školu zavítal v rámci týdne jazyků náš absolvent, pan Jaromír Nohavica.  

Když pan Nohavica přišel ráno do školy, ve vestibulu na něj čekalo překvapení. Náš pěvecký sbor zazpíval a zahrál dvě 
písně z jeho  tvorby (písně Kometa a Dokud se zpívá), které sklidily velký úspěch u všech přítomných. 

J. Nohavica je známý především jako písničkář, my jsme tentokrát ale měli možnost poznat jej z jiné stránky – 
jako člověka, jehož vášní je odhalovat tajemstvím opředené autorství Slezských písní. O přednášku na toto téma byl 
obrovský zájem a zdaleka ne každý se na ni dostal. 

A o co tedy vlastně šlo? Pan Nohavica nám velmi pádnými argumenty dokazoval, že sbírka básní Slezské 
písně není dílem pouze jednoho člověka, ale hned dvou. Pod pseudonymem Petr Bezruč se podle něj tedy skrývají 
dvě osoby. První z nich je běžně uváděný Vladimír Vašek, který napsal většinu básní ve sbírce (kromě asi tuctu básní 
tvořící jádro Slezských písní). Tyto stěžejní básně totiž napsal jiný muž, Vaškův přítel a geniální básník Ondřej Boleslav 
Petr. 

Myslím, že pod tíhou všech důkazů, které nám slavný písničkář předložil, a po podrobném rozboru dvou 
Bezručových básní (Hrabyň a Maryčka Magdonova), by byl nalomen i nejzarytější zastánce učebnicové - „Vaškovské“ 
- teorie, a stejně, jako my všichni ostatní, by měl mnoho námětů do budoucna k přemýšlení. Pan Nohavica nám 
předal informace, které pracně získával po mnoho let, a my si tak během hodiny mohli udělat celistvý obrázek o 
bezručovské problematice. Přednáška byla velmi živá a zajímavá, hodina utekla jako voda. 

Co se týká přednášky, musím uznat, že mě skutečně obohatila a dala mi novou zkušenost – tedy že poezie 
není jen četba a rozbor díla, které se musí studenti naučit takřka nazpaměť, ale je to i zajímavá volnočasová aktivita, 
která (jak bylo na panu Nohavicovi jasně znát) člověka naplňuje a obohacuje jej. 

Po přednášce se nám ještě podařilo udělat s ostravským textařem krátký rozhovor, tentokrát o jeho tvorbě. A 
tady jsou nejzajímavější úryvky: 

 
Kde berete inspiraci při psaní svých písniček? 
Všude, obrazně řečeno nahoře i dole – v nebi i pekle. 
 
Jaký je podle vás nejlepší recept na psaní písniček, které si zpívá již několikátá generace? 
Víte, myslím, že to je psát od srdce. Když člověk dělá něco, co má rád, pak to vypadá jinak, než když musí. 
 
Stalo se vám někdy, že jste napsal písničku a řekl jste si: „Jo, to se mi povedlo, to se bude líbit“, a nakonec si 
publikum oblíbilo naprosto jinou, u které jste to nečekal? 
Já si sice můžu myslet, která písnička se ujme, ale ne vždy se trefím. Nakonec stejně dobré písničky z obyčejných písní 
dělá obecenstvo a lidé, kteří je chtějí zpívat. 
 
Které písničky máte nejraději, které považujete za nejlepší? 
No, upřímně, můžete napsat písniček klidě 600, ale když se udělá „výcuc“ – the best best best of – stejně nakonec 
zbude jen 10, 12 písniček, které by se vešly na jedno album. A kdo ví? Třeba si budou ještě vaše děti zpívat: 
„Uiuiuiuiuii, uiuiuiuiui,…“ 
 
Stalo se vám někdy, že byste napsal písničku, za kterou jste se pak v budoucnu styděl, že by se vám nelíbila nebo 
byste chtěl, abyste ji nezveřejnil? 
No, myslím, že nestalo. Ale pokud napíšu blbou písničku, tak když se ohlídnu zpátky, aspoň vidím, jak blbě jsem na 
tom tehdy byl, takže asi tak. 
 
Tak toto byla návštěva u nás v gymnáziu naším absolventem váženým panem Nohavicou, se kterým se, doufám, 
nevidíme naposledy. 

 
 
 
 



 
 

 
Capitan America, návrat prvního avengera, je pokračování úspěšného prvního dílu „Capitan America, první 

avenger“ a souvisí i se snímkem „Avengers“. Podle mého názoru, před zhlédnutím tohoto filmu je dobré vidět i 
zmíněné  předcházející filmy. 

Mladý Steve Rogers, jinak známý jako Capitan America žil poklidně a v ústraní ve Washingtonu D. C., kde se 
snaží přizpůsobit modernímu životu. Když ale dojde k útoku na jeho kolegu z organizace S.H.I.E.L.D., zaplétá se do 
pavučiny intrik, které ohrožují celý svět. Společně s „kolegyní“ Black Widow se snaží odhalit, co se vlastně děje, záhy 
však zjistí, že v SHIELDU nejsou vlastně úplně všichni přátelé. Po již zmíněném atentátu se setkává s novým 
nepřítelem Winter Soldierem , ve kterém nakonec pozná svého dávného nejlepšího přítele z 2. světové války, 
Bobbyho, o kterém si myslel, že spadl ze střechy vlaku a zemřel. Zároveň s tímto zjištěním mu dochází, že není vše 
tak, jak si myslel – údajně zničená tajná nacistická společnost Hydra znovu „obživla“, Bobbyho zachránila, vymazala 
mu paměť a „vylepšila“ ho – dala mu ocelovou paži a naprogramovala ho k zlikvidování Captaina Americy. Naštěstí 
mu opět přibude nový přítel Falcon - mariňák s vyrobenými křídly, díky nimž může sestřelovat nepřátele ze vzduchu. 
Nakonec je sveden velký boj mezi Stevem a Bobbym. Jak dopadne vám ale neprozradím, zajděte se na to sami 
podívat!  

V hlavních rolích uvidíte Crise Evanse jako Steva, Scarlett  Johansson jako Natašu či Black Widow, nebo 
Sebastiana Stana jako Bobbyho. 
Snímek je podle mého fandovského názoru velice povedený, takže pokud máte rádi komiks, sci-fi nebo akční filmy, 
určitě vám ho doporučuju! 
 

 
Můj romantický příběh. Název jako nadpis školní slohové práce. Ani moc ironie z něj vlastně nečiší, ta vyplyne až z 
kontextu - současný skotský dramatik, moderní komorní divadelní scéna, doba, ve které příliš růžově znějící příběhy 
navozují podezření… Přeberete si to v hlavě a možná i vy si zakoupíte lístek. Ovšem jen pokud se vám to podaří, 
protože tahle hra přitahuje diváky jako magnet díky tomu, že herečka Tereza Vilišová, která v inscenaci ztvárnila 
hlavní roli Amy, za svůj výkon obdržela hereckou cenu Thálie i Alfréda Radoka, a to už je nějaký úspěch.  

Do celé problematiky vás však jako první uvede Tom, 31 let, nový zaměstnanec jedné bezejmenné firmy. 
Nečekejte žádné metaforické obrazy ani symboly, Tom si je svého žalostného postavení svobodného muže plně 
vědom a hned na úvod vás svým vyprávěním seznámí s tvrdou realitou, na kterou ale publikum reaguje spíše 
bouřlivým smíchem než slzavým údolím. Čeká ho prvních pár dnů v práci a páteční večírek - účast dobrovolně 
povinná, pakliže nechcete být považován za divného. Pod vlivem alkoholu probíhalo seznamování až příliš hladce a 
Tom v sobotu ráno zděšeně zjišťuje, že se probudil v úplně cizím bytě vedle ženy, která se bez ethanolových brýlí jen 
pramálo podobá té osobě ze včerejška. Bohužel ona se rozhodla, že ho nenechá jen tak odejít a všechno přejít 
mlčením, a Tom zděšeně zjišťuje, že je zadaný - a to se ani nemusel snažit. Začíná se tedy snažit teď: zbavit se jí, k 
čemuž volí formu pasivního odporu.  

Role se střídají, vypravěčka „romantického příběhu“ je nyní ona žena - Amy, 33 let, která se jednoho 
sobotního rána neprobudila ve své posteli úplně sama. Nejraději by na všechno zapomněla a vyhodila ho, jenže on 
vypadá, že má o ni zájem. Navíc Amy tuší příležitost dokázat své nenáviděné duchovně orientované kolegyni, že je 
schopná najít si muže. Nápad hrát děj ze dvou úhlů pohledu je skvělý, protože díky tomu, že osoby říkají své 
myšlenky nahlas a přímo mluví k publiku, divák vidí nedorozumění a následky z něj plynoucí v přímém přenosu a 
královsky se tak baví. Ovšem jen do konce první poloviny.  

Spoilery prozrazovat nehodlám, ale klidně řeknu, že z bláznivé komedie přecházíme do střízlivého střetu s 
realitou, kdy galantní Tom prokáže své nejzbabělejší stránky, Amy se ocitá v neřešitelné situaci a jediný, kdo se ukáže 
jako pochopení schopný, je paradoxně nenáviděná kolegyně. Sice tu nepoloží život tolik lidí jako v Hamletovi, nejsme 
svědky tragické lásky jako u Romea a Julie, dokonce ani k sebevraždě nedojde, ale možná právě o to víc hra zasáhne. 
Protože je tak reálná, pravděpodobná, kohokoli z nás se může týkat a denně se podobných příběhů odehraje na 
tisíce. Vtáhne vás to do děje, přemýšlíte a máte sto chutí skočit na jeviště a zasáhnout.  

 



 
Na závěr pár možná užitečných poznámek. Myslím si, že Bezruči by měli na program uvést 15+. Doba sice 

pokročila, tabu se stírají a my, studenti, jsme otrlejší, ale na některé myšlenky je možná přece jen času dost. A druhá 
věc, neberte na to své prarodiče anebo jiné konzervativní přátele. Pár jich už z divadla pohoršeně uteklo.  

 

 
Nejdříve bych chtěl předeslat, než se dostanu k samotnému jádru věci, že mým nejoblíbenějším místem, tedy 

místem, které mám rád, je záchod. 
Toto místo mám moc rád, poněvadž to je jediná oblast našeho bytu, kde mne nikdo neruší. Záchod je jediné 

místo, kde upadá má fyzická námaha a posiluje se moje mentální část. Miluji ten pocit, kdy dodávám svému mozku 
volný průchod myšlenek, ten čas, kdy je vzduch nádherně čistý a ničím nedotčený, je jako něžné pohlazení 
maminčiny hebké ruky. Je to takové ničím nerušené království, kde jsem svým pánem. Když konečně usednu na svůj 
trůn, je to nádherné, příjemné uvolnění, jenž se snad dá jen přirovnat k dobrému pocitu po napsání velmi náročné 
písemky z chemie. A ten pocit padající zátěže je neskutečně uvolňující, jako kdybych skončil velmi namáhavou 
činnost a ulehl do své jemné, nikdy nekladoucí odpor zelené, postele. Při vykonávání samotného Božího díla se cítím, 
jako kdybych byl sevřen v klepetech nelítostného kraba. Po skončení samotného aktu se cítím unaven, ale zároveň 
uvolněn, jako žena po svém prvním porodu. Poté vstanu s uvolněným tělem a pročištěnou myslí od všech zármutků. 

Nakonec si umyji své drsné ruce mýdlem, jenž voní jako sad s plody broskví, zasvětím záchod vůní žlutě 
zabarveného spreje, který při jeho použití poskytuje překrásnou vůni čerstvých citronů, jejichž kůra je kyselá jako 
maminčin obličej, když dostanu špatnou známku. Po odchodu ze svého království jsem opět rušen svým bratrem, 
jenž je otravný jako troubící autobus. 

 

 
Já osobně nemám tak ráda místo, jako spíše svět. Tento svět je pro spoustu lidí naprosto nesmyslný, jenže 

pro mě je velice důležitý. 
Bavím se o knižním světě Hunger Games. Tento svět se rozkládá na již dávno vyhaslých troskách Severní 

Ameriky. Vznikl s příměsí krve a střelného prachu – tento svět vznikl utrpením. A právě utrpení je zde pořád, a to vše 
jen díky Hladových her, které už po 75 let berou životy nevinným dětem. 

Ale přesto, nebo právě proto tento svět mám ráda – vlastně ne, já ho miluji! Díky tomuto světu uteču od 
reality, ve které se občas jen trápím. V tomto světě mám pocit cennosti, necítím se prázdná a jsem opravdu šťastná. 

Je to svět plný nekonečných dnů strávených v lesích Dvanáctého kraje, či dnů nicnedělání na pláži v kraji 
Čtvrtém. Právě ve Čtvrtém kraji se cítím nejlépe – celé dny trávím na pláži a vdechuji solí nasycený vzduch. 
Nechávám vlnky, aby mi svými jazýčky jemně olizovaly nohy a slunce, aby svými teplými paprsky zahřívalo celé mé 
tělo. Pozoruji mořské ptáky při hnízdění a vydávám se do pestrobarevného světa korálových útesů a jejich obyvatel. 

Nejraději se však učím lovit ryby trojzubcem. Vždy se mi neuvěřitelně rozbuší srdce a já si uvědomím, že na 
to nemám – nedokážu zabít něco tak nevinně vyhlížejícího. Uvědomím si, že mé srdce tluče vždy stejně jako to 
nevinné malé srdíčko rybičky, která čeká na svůj osud. Přenechám to tedy mému učiteli – Finnicku Odairovi. 

Abych byla upřímná, to on je tím, co dělá Čtvrtý kraj Čtvrtým krajem. Bez něj by všechny ty neskutečné 
západy slunce, při kterých vodní hladina hraje všemi barvami, nebyly tím, čím v jeho přítomnosti jsou. 

Tento svět jsem si opravdu zamilovala – a stále zamilovávám s každým otočením těch zažloutlých stran. Při 
vdechnutí vůně knihy ihned cítím moře a vidím před sebou Finnicka. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Téma: první hodina na 9:10                                        
 
Na školním facebooku byla umístěna otázka, jaký mají studenti MGO názor na případný posun první hodiny na 9:10. 
Pojďme se podívat, jaké byly Vaše názory… 
 
 
Jakub:  NE !  
„ono to má své pro a proti....pro je rozhodně vstávání (zvláště pak kdyby se posunula i nultá hodina), ale proti je 
třeba konec školy ve tři (v případě, že teď máme do tří tak by to bylo ve čtyři, což dost narušuje odpolední program a 
třeba já bych díky tomu měl velké problémy s tréningy a učením na následující den) a to nemluvím o studentech ze 
septim a oktáv, kteří by takhle končili až v 5.“ 
 
Štěpán: NE ! 
„? že ne?:D klidně budu chodit každý den na 7, jen když budu co nejdříve doma.“ 
 
Pan profesor Gromnica: NE! 
„9:10 je podle mě dost pozdě. Studenti by si na to zvykli a po maturitě by měli problém jak v zaměstnání, tak na 
vysokých školách. Mi osobně vyhovuje výuka od 7:20 - 7:30 (semináře) a dřívější konec.“ 
 
Marek: NE! 
„nechte to tak...už tak mám odpoledne málo času ...jo a stejně mi nejede na 9 bus, takže to pro mě nic neřeší. “ 
 
Petra: NE! 
„Čím dřív doma, tím líp. Co takhle škola na 9 a ve 12 domů?:D..okej, asi nic. Nechme to tak, jak to je.“ 
 
Sára: ANO! 
„Jsem rozhodně pro 9:10. Z vlastních zkušeností vím, že se nultých hodin účastní méně studentů, někdy jen polovina 
přijde vůbec načas. Taky se mi zdá, že když máme například na devět, lidé jsou příjemnější, klidnější, dávají v 
hodinách více pozor. Je samozřejmé, že jsou nejméně dva typy lidí-"sovy a skřivani" a každý z nich bude mít jiný 
názor. Ale pro mě samotnou je mnohem důležitější a "delší" hodina ráno (kdy odpočítávám každou minutu), než 
hodina odpoledne, kdy máme přece jenom mnohem více času.“ 
 
Richard: NE ! 
„Nejde o to, kdo do té školy přijde  Jde o to, jak se rychle dostaneme odtamtud....myslím, že když nebude člověk 
chtít, tak nemusí přijít ani na těch 9:10.“ 
 
David: NE !  
„Nechal bych to na 8:15, nechci chodit domů tak pozdě.“ 
 
Shrnutí:  Jak můžete sami vidět, tak jsou všichni (až na Sáru) pro zachování současného stavu - školu na 8:15. Ranní 
spáči mají holt smůlu. 
 

 

Déjà vu… Nevybavím si teď ani jediný film, kde jsem takovou scénu viděla, ale určitě jich bylo mnoho a 
mnoho. Zapojte představivost. Nostalgický, sentimentální, nejlépe americký film, kde hlavní hrdn(k)a narazí na 
krabici starých fotek, většinou černobílých, probírá se jimi a vzpomíná, kanou po tváři a obvykle hrdina cítí podivný 



nával energie a potřebu něco změnit a dokázat. Pak už záleží, jestli režisér zamýšlel happyend či nikoli. Teď nedávno 
večer jsem shlédla Amélii z Montmartru. Důležitě jsem u toho stála za žehlicím prknem, ale výsledkem práce byly tři 
ručníky, jak jsem byla zabraná do dění na obrazovce. Nějak se mi pak nechtělo jít spát a nějaká síla mě táhla k velké 
krabici na fotky umístěné dole v knihovně. Její horní vrstvu důvěrně znám, fotky z dovolených, z prázdnin, občas si je 
doma prohlížíme a smějeme se. Prostřední vrstva, to jsou tisíce fotky mimin, které už dneska stejně nikoho 
nezajímají. Docela by stačilo mít nafocené jedno mimino, stejně tam všichni – bráchové, ségry, sestřenice, bratranci – 
vypadáme stejně. A pak úplně na dně je pár papírových obálek z fotolabu, které nikomu nestály za zařazení. Jsou 
malé, černobílé, s nejasnými konturami a plné lidí, které vůbec neznám. Až do tohoto večera mi nikdy nepřipadaly 
zajímavé. Protagonisté na sobě mají většinou nějakou teplákovku, džíny do pasu a volné košile, svetry s norskými 
vzory nebo šusťákovku a rozcuchané vlasy. Všichni tam vypadají strašně krásně, šťastně a přirozeně; otázkou tedy je, 
zda je na vině černobílé zkreslení, moje lítost nad časy dávno minulými a neprožitými anebo fakt, že filmy byly drahé 
a lidi víc přemýšleli nad každým cvaknutím.  

Prohlížím si lesklé hladké snímky starší než já – a to já si připadám, že už jsem něco zažila – a nechávám 
fantazii volně plout. Studentská fotka z vrcholu Lysé. Jojo, kdybyste tehdy tušili, že za deset tudy s sebou povlečete 
malé otravné závaží, které do úmoru opakuje „Kdy už tam budeeem?“… Které z těch lidí vám čas vymaže z paměti a 
se kterými se budete ještě dlouho setkávat… Připadám si jako vševědoucí vypravěč, který zná všechny spoilery a 
směje se těm nic netušícím bezstarostným figurkám. 
 Listopad 1989. Píšou se dějiny. Překvapivě se cítím překvapená, že z toho dne, o kterém se píší knihy a točí 
filmy, máme doma vlastní fotku. A ti lidi na ní úsměv od ucha k uchu, jako by si to bezvadně užívali. Zeď Johna 
Lennona, ta samá, u které se dnes a denně scházejí Japonci a fotí o sto šest, jen je na ní o pár centimetrů vrstvy barvy 
méně. Tehdy symbol západu, svobody, míru a volnosti. A vlastní rodiče, poměrně obyčejná a všední záležitost, se 
najednou zdají být jako hrdinové z filmů Občanský průkaz, možná i Hořící keř, pokud pomineme nějakých pár let. A já 
najednou zjišťuju, že jim vlastně… závidím. Možná jde jen o časem vytvořenou iluzi, ale závidím jim tu jednotu, 
společný cíl a společného nepřítele, vlastně jim závidím i ten nalinkovaný život, oproštěný od pocitů vtělení se do 
jehly v kupce sena. A za co máme bojovat my? Ne že bych se rouhala a toužila po důvodu, abychom svorně mohli 
vytáhnout do ulic proti nepřátelům, ale nějak nevím, kam se tu vlastně my všichni ubíráme. Nad naší hymnou, 
vlajkou a horou Říp už kdekdo zlomil hůl a být hrdý na to, že jsem Čech, by někdo mohl vnímat jako pozbytí rozumu… 
Raději utnu volný proud myšlenek a zavřu fotoalbum. 

Snažím se aspoň jednou za čas vybrat pár snímků, které za to opravdu stojí, dát je na flashku a nechat je 
vyvolat. Za těch deset let života s digitálním foťákem jsem totiž už stihla zjistit, že nikdo nikdy nemá náladu procházet 
tisíc fotek z dovolené. Socha zepředu – zezadu – z profilu – z podhledu – nadhledu. Strakatá kráva – bílá kráva – 
hnědá kráva – jiná kráva… Ale takhle večer, když už všichni kolem spí, a na vás padne taková příjemná nostalgie, 
kterou si chcete vychutnat úplně o samotě, ta matná vzpomínka formátu 10x15 zasunutá za průhlednou fólii na vás 
z krabice sama zavolá… 

 

 
Je úplně jedno, zda si zajdete do kavárny nebo si jen odskočíte koupit něco na zub. Vaše věrná kráska jde 

s vámi. Kabelka, to nejsou pouze odložené klíče, rtěnka, peněženka, deštník… Je to vášeň a vyjádření ženskosti. Dělají 
z šedé myšky atraktivní dámu. Ale hlavně vám dodají sebevědomí! 

Kabelky tu nejsou jedno či dvě století, ale již od pravěku. Dříve v pravěku byly dámské kabelky vyráběny z 
listů a dřeva. V době bájného Egypta byly kabelky doménou mužů. Našly se destičky, kde jsou nakreslení muži s 
taškami obvázanýma kolem pasu. Postupem času se kabelky začaly stávat více a více doménou žen, až do 
současnosti, kdy si většina slečen, maminek, ale i babiček nedokáže představit, že by vyšla bez kabelky někam ven. 
Vždyť i samotný výběr pravé kabelky by nám mohl zabrat hodiny. Která je ta pravá kabelka? Napsala jsem vám 
nějaké trendy, ale výběr je na vás! 

 
 

 

 



In kabelky 

Nesmrtelná kombinace černé a bílé oproti 
loňsku více ožije. A my můžeme jásat, 
protože jsme v ní elegantní, ženské, 
rafinované a tajemně sexy! 
Několik slavných žen nám loni naznačilo, 
že nosit kabelku v podpaží je zatraceně 
cool. A měly pravdu! Letošní trend říká: 
žádná rukojeť ani popruh, ale podpaží! 
 
 
 
 

Velká kabelka, do které se bez problému sbalíte na 
celý den, má rozhodně místo ve vašem šatníku. 
Dbejte na to, aby byla kvalitně provedená a měla 
pevná, správně přišitá ucha. Jen tak 
udrží všechny dokumenty, laptop i svačinu nebo 
menší nákup. Budete ji pravděpodobně nosit 
nejčastěji, takže je důležité, aby opravdu dlouho 
vydržela. Nebojte se větší investice a volte kousek 
ideálně z pravé kůže.  
 

 

Malé psaníčko by vám nemělo chybět, i když nejste 
zrovna královnou večírků. Události jako oslava 
narozenin, romantická večeře nebo návštěva divadla, 
přímo volají: „Nechte obrovskou kabelu doma!“ 
Potřebujete jen mobil, rtěnku a kapesníčky! Nic víc!, 
svačinu i tři módní časopisy nechte doma. Sáhněte po 
neutrálních barvách jako je černá či béžová nebo 
naopak po výrazných kouscích, co vás rozzáří. 

 
 

Mini Rozhovor 

Dnešním arbitrem elegance bude opět profesorka Jana Bittová 
Dáváte přednost kabelkám nebo batohům? 
Mám radši kabelky. 
 
Máte radši malé kabelky nebo velké kabelky?    
Určitě velké. 
 
Jaký nosíte typ kabelek? 
Velké, jedna kapsa, tak a bych do ní mohla co nejvíce věcí naházet. 
 
Kde nakupujete kabelky? 
Tržiště, second hand a sem tam si vyrobím. 
 
 



Dáváte přednost vzhledu nebo kvalitě? 
Vzhledu. 
 
Dala byste nějaké doporučení? 
Musí být prospěšná a hlavně by se měla hodit k botám. 
 
 

Test 
 

 

 
 

 

 

 

 

Na naší škole moc zdravou výživu nepěstujeme -  v automatech je to samá kola, čokoláda, pytlík brambůrků 
atd., ale to není ani zdaleka tak hrozné jako bufet. A proto dáme naší paní bufetářce několik otázek, abychom zjistili 
víc o nezdravé stravě u nás na škole.  
 
Dobrý den, můžeme vám položit několik otázek ohledně zdravé výživy?  
Jo, ale já mám přestávku, musím prodávat, počkej až všechny obsloužím!  
Kolik lidí zhruba za den navštíví bufet a co si většina kupuje?  
Většina si kupuje pečivo a pití, ale nemám kalkulačku.  
Co zdravého si u vás studenti mohou koupit?  
Corny müsli tyčinku, pečivo bez chemie, minerálky, džusy!  
Přejdu rovnou k často diskutované věci. Vy byste jedla instantní polévky, co zde prodáváte?  
Já je jím!!  
Myslíte si, že kdybyste prodávala hlavně zdravou stravu, že by si to někdo kupoval?  
Ne! Zdravá strava neexistuje!  
(K tomu není moc co dodat) 
Děkujeme za rozhovor, na shledanou.  
  

 

Obsah školních automatů ovlivňuje, ať chceme nebo nechceme, náš život. Obezita totiž ohrožuje zdraví evropské 
populace a má zásadní ekonomické a zdravotní dopady. „Co se v mládí naučíme…“ 
Postihuje stále více děti a mladistvé; automaty s obsahem nevhodných  potravin a nápojů ve školách  jsou součástí 
celkového „obezitogenního“ prostředí, které dětskou obezitu významně ovlivňuje.  



Nechejte mě vám teď ukázat, že automaty ve škole nemusí být jen nezdravé a takové, jako jsou na školách po celé 
České republice. Pojďme se společně podívat do jiných evropských zemí:  
  
Francie:  
Tato země je jediná, která má úplný zákaz školních automatů na základních a středních školách od roku 2005.  
Belgie:  
Zde tento problém není řešen na celonárodní úrovni, některé obce a města však obsah automatů částečně regulují.    
Itálie:  
Zákon zde nezakazuje automaty ve školách, jejich obsah je však kontrolován vedením škol nebo dle přání rodičů.  
V rámci projektů zdravé výživy školních dětí byl obsah automatů přizpůsoben zásadám zdravé výživy (mléko a mléčné 
výrobky, čerstvé ovoce a zeleninové saláty, přírodní ovocné šťávy), které byly po určitou dobu nabízeny dětem 
zdarma.Tato praxe se osvědčila a rozšířila, děti si na zdravý obsah automatů zvykly, není proto nutno automaty 
zakazovat úplně. Výrobci kolových nápojů se dobrovolně  zavázaly, že nebudou umisťovat automaty s jejich obsahem 
tam, kde se vyskytují převážně děti.  
Velká Británie:  
Obezitu považují za největší zdravotní hrozbu, Britové mají pověst „nejtlustších“ obyvatel EU. Díky nezdravé stravě a 
obezitě zemře každý rok ve VB předčasně okolo 70 000 lidí.  
Od roku 2006  platí „minimální  školní výživové  normy“: automaty nejsou zakázány,  ale jejich obsah je regulován: 
zákaz jídel a nápojů  typu  „junk food“ (sladkosti, slazené karbonizované nápoje a typické fast-foodové pokrmy).  
V této zemi jsou také rodičům a dětem nabízeny služby, jako je například konzultace ohledně zdravé stravy.  
Německo:  
Neomezeno.  
Finsko:  
Automaty nejsou zakázány ani regulovány, ale nejsou v této zemi moc populární díky bezplatné stravě a nápojích ve 
školách, postavené na domácí  produkci a tradičních národních výživových zvyklostech. 
Litva:  
Automaty jsou regulovány.  
 
A co vy? Myslíte si, že by se automaty v České republice měly regulovat, nebo že jsme sami schopni se stravovat 
podle svého uvážení? 
 

 
Nepřipadá ti, že to vyžaduje trošku odvahu, udělat ze sebe na škole propagátora lepšího stravování? Víš, jak to 
myslím. Aby si potom spolužáci, když nás přistihnou s čokoládou, o nás nešeptali něco jako „Kážou vodu, pijou 
víno…“ 
Popravdě se toho malinko bojím. Pamatuju si, když jsem po dvou měsících relativně zdravého žití do třídy donesl 
bagetu z bufetu, neboť tam prostě nebylo, co by zahnalo můj hlad, a někteří se na mě dívali, jako kdybych měl na 
rukou krev. Trochu nepříjemný pocit. Přesto vím, kolik lidí se na škole snaží jíst zdravě, a právě těm lidem to chci 
usnadnit. Věřím taky, že to přiměje i ostatní lidi přestat pojídat ty chemií a tukem nasáklé hnusy. Přesto dostat do 
škol zdravé potraviny není vůbec nic jednoduchého. 
Školní automaty na tyčinky, čokolády a chipsy si svá nejlepší léta, aspoň na naší škole, příliš dlouho neužily. 
Z ministerstva školství přichází návrhy na cenzuru nabídky v automatech a bufetech. Nebudeme předstírat 
nestrannost, s radostí se totiž ke kampani, kterou rozjelo ministerstvo školství, připojíme. Honzo, ty jako předseda 
studentského senátu máš určitě jistou moc něco změnit – o co tedy přesně bys chtěl usilovat? O zrušení automatů 
úplně? Nebo jen o změnu nabídky? 
Důkladně jsem si pročetl plány ministerstva školství ohledně této tématiky a vidím v něm několik celkem velkých 
problémů. Tím hlavním je to, že když ministerstvo na školách odstraní veškeré ne úplně zdravé potraviny, nezbyde 
pomalu nic a například bufet by se mohl klidně zavřít, neboť ani paní provozní tam nebude zadarmo. Ministerstvo 
totiž nemá připravený alternativní plán, co do škol dát. Například s automaty na zdravou výživu a ovoce je to velice 
složité. A co je problémem? Peníze. Tento byznys je totiž pro firmy velice nevýhodný a stát nepočítá s nějakou větší 
finanční injekcí na tyto věci. Je sice fakt, že existují státní programy, které do škol počítají s ovocem a zeleninou, ty 
jsou ale podle všeho skoro úplně nefunkční. Jedinou šancí, kterou vidí například i pan ředitel Vasevič, je ta, že po 



zavedení vyhlášky se tento byznys trochu „rozjede“ a donutí to automatové magnáty změnit svůj sortiment výrobků. 
Osobně si myslím, že hladovění je daleko horší, než sníst něco třeba jen trochu kaloričtějšího. Ale co mi opravdu vadí, 
jsou chipsy, neboť ty moc nezasytí a olej, ve kterém jsou dělány, by nikdo z nás vidět nechtěl. Onehdy mi ale došlo, 
že tu přeci nějaká alternativa je. A to modrý automat s tou roztomilou kravičkou. Tam jsou výrobky pro vývoj 
mladého člověka ideální, přesto není moc využíván. Asi proto, že jsou studenti- včetně mě - líní vyřídit si kartičku. 
Nabídka ovoce a zeleniny v automatech naráží na problém s trvanlivostí. Nebylo by lepší tento sortiment zavést 
v bufetu? A co vůbec o bufetu soudíš? Není náhodou třeba začít tam? 
Tam jsou velkým háčkem prostory a hygiena. Celkem chápu paní provozní, když ovoce a zeleninu právě kvůli tomuto 
problému nechce. Nejspíš by ji to hygienický úřad ani nepovolil. 
Každé tělo funguje trošku jinak. Někteří můžou sníst naprosto cokoli a přesto se chlubit štíhlou postavou… a někdo 
se i přes veškeré snahy musí s mírami protagonistů módních časopisů rozloučit. Jenže tady nám jde o něco víc než 
jen konfekční velikost. Každý oběd v masovém fastfoodu znamená obrovské množství vyprodukovaného odpadu a 
podpora velkých nadnárodních vykořisťovatelských společností. Pochybné svačiny z automatů za sebou zase 
můžou skrývat dětskou práci a spotřebu například palmového oleje vypěstovaného na místech, kde rostly 
přirozené lesy. A všechno to dohromady naprosto degraduje úctu k jídlu a podporuje jeho plýtvání. Proč se to 
všechno děje? Viníš z toho reklamu?  
Lidem to chutná… mají z toho aktuální pocit slasti a radosti, a na to, co to znamená pro jejich zdraví, většinou 
nedbají. Přesto vidím, že jíst zdravě začíná být „IN“. Také kvůli tomu, že i ve fitness byznysu se točí velké peníze. 
Reklama je pro velké fastfoodové společnosti možností, jak se dostat k moci. Umí dokonale oklamat naše smysly. 
Použijí hodně červené, krásné makety ve skutečnosti nic moc vypadajících hamburgerů a hned mají apetit i srdce 
zákazníka. Nejvíce mě „baví“, jak se McDonnald přeměňuje do zelené barvy, aby ukázal svoji šetrnost k planetě Zemi. 
Na to můžu říci jen „ha ha“.  
Na druhé straně je tady i úplně opačný trend. Stále více domácností dělá domácí džemy, sirupy, peče vlastní 
chleba. Myslíš, že to znamená, že někteří lidé si už zhoubnost tohoto západního stylu života uvědomili? Bereš si 
z nich příklad? 
Jak jsem řekl v mé předchozí odpovědi, jist zdravě začíná být IN a to s tím souvisí. Já osobně, především z časových 
důvodů, toto nedělám. 
Je to smutné. Tak přirozená a potřebná věc jako jídlo, a stala se z toho taková věda. Čím to je? Že by v sobě lidstvo 
už úplně zahubilo pudové jednání? Cit pro to, co nás posílí, a co pomalu, ale jistě zabije? Možná, že ten přechod ke 
společnosti nadbytku přišel příliš rychle, že jsme se nestihli rozumem adaptovat. Některá domestikovaná zvířata 
také ztrácí instinkty a vesele zbaští čokoládového zajíce i s alobalem… 
Je tomu tak. 
Snadno se může stát, že ten, kdo se o problematiku začne hlouběji zabývat, protože není spokojený s tím, co se jí 
doma a kolem něj, se úplně zamotá v tom množství názorů na to, co jíst, a co ne. Ze samého zoufalství rezignuje a 
je už mu to všechno jedno. Nepřeháníme to už trošku? Místo psaní tohoto článku jsem mohla jít ven. A každý ví, 
že slova sice hýbají, ale jsou to příklady, které táhnou. A včera jsem v obchodě narazila na „fitness vejce“. Dost 
absurdní…. 
Asi ta slepice cvičila na trenažeru a žrala ta-ble-ty, či co.  
A na závěr všetečná otázka: proč se do toho vůbec pleteme? Někdo by mohl namítnout, že když se nám to nelíbí, 
ať věci z automatů a bufetu nejíme a necháme je žít pro ty, co o ně mají zájem. Co tě vede k tomu, aby ses to snažil 
řešit jménem většího počtu lidí? Není to náhodou tím, že se snažíš odstranit faktor, který i tebe pokouší? Protože 
vůle hraje v téhle otázce neobvykle velkou vůli. 
Každý vidí, že nevypadám, že jím nějak moc zdravě, takže to určitě bude v tom odstranění faktoru, který mě pokouší. 
Taky vím a sám na sobě v poslední době vidím, že když člověk jí zdravě, tak se cítí lépe, je méně unavený a udělá 
toho víc. Což je přece ve škole výborná věc!  
Mohli bychom článek zakončit nějak pozitivně. Nejen chlebem živ je člověk - co nám můžeš jako předseda 
studentského senátu slíbit za kulturní události posledních dnů tohoto roku? 
Na co se těšit? Stejně jako po celých 10 měsíců, co se senát snaží aktivně rozvíjet radost, mozek, tělo i duši studenta, 
je toho dost. Již v sobotu 7. 6. od 18:00 nás čeká hra našeho divadelního souboru Tajfun s názvem Dokonalá svatba. 
Je to výborně napsaná komedie anglického dramatika. Opravdu doporučuji! No a pak většinu z nás čeká týden nervů 
s uzavíráním známek, poté výlety, Francie, Anglie a poslední týden bude taktéž nabitý. Opět se nám představí Tajfun, 
tentokrát s úpravou Nerudových Malostranských povídek. Stejně jako loni si provětráme tělo na Maratonu a 
sportovním dni. Ve středu večer nás bude čekat závěr roku hodný Matičního gymnázia, neboť se nám podařilo dát 
opět dohromady Údy z půdy! To znamená výbornou hudbu, skvělý kolektiv, klub Hudební Bazar a party! Můžu také 
prorokovat prázdninové rekonstrukce, které se budou na škole dít. Jedná se o přestavbu biologie a šaten. Takže je na 
co se těšit. 
 


