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Příběhy od čtenářů

Nešikovný student

V
e druhém čísle jste psali
o nejmenovaném studentovi 
současné kvinty, který je 

známý svými zraněními. Rozhodli 
jsme se proto převyprávět jednu pří-
hodu ze školní šatny u tělocvičny.
  Byl to naprosto normální školní den 
a my, chlapecká část třídy primy (sou-
časné kvinty), jsme čekali na hodinu 
tělocviku v šatně. Atmosféra v šatně 
byla poměrně divoká a vládlo všeo-
becné veselí. Náš subjekt odešel na 
toaletu a když se vracel, tak se opřel 
rukou o futra a prsty strčil mezi dveře. 
Se značným spěchem dveře prudce 

přibouchl, neuvědomujíce si, že v nich má svoji končetinu. Ozval se 
zběsilý křik: „Usekl jsem si prst!”. Náš kamarád začal panikařit a běhal 
s krvavou rukou po šatně, pokoušel se dostat ven z šatny, ale narazil 
pouze do zamčených dveří. Po nějaké chvíli se mu podařilo dostat se 
za naším vyučujícím tělesné výchovy. Ten okamžitě zavolal záchran-
n o u  s l u ž b u  a  z a č a l  s t u d e n t a  o š e t ř o v a t .  M e z i t í m
u nás v šatně ležel na zemi kousek useknutého prstu. Naštěstí po 
chvíli přiběhla kolemjdoucí profesorka (zřejmě slyšela křik) a sebrala 
ho do papírového kapesníku. Poté s ním odběhla k přistavené sanitce 
a tkáň byla studentovi připevněna zpět k tělu. Všechno tedy v podsta-
tě dobře dopadlo. Po této příhodě nám na památku zůstala v chlapec-
ké šatně na futrech studentova krev.

V t o m t o  č í s l e  j s m e
se rozhodli nahlédnout 
do  skř íňky  našeho 

maskota. Už na první pohled je 
jasné, že tato skříňka nepatří 
mezi nejupravenější místa ve 
škole. Uvnitř mimo jiné může-
me najít čtyři zimní bundy (náš 
člověk je líný odnést si je po 
zimě domů) nebo třeba povin-
nou výbavu každého studenta, 
jedny náhradní kroksy. Na 
věšáčcích nechybí ani jedny 
rozbité hodinky, ukradený 
obouvák a nebo zrezivělý 
řetěz se zámkem (zřejmě pro 
případné zabezpečení skříň-
ky, případně na obranu proti 
agresorům).



O
p ě t  j s m e 
jako škola 
d o k á z a l i 

světu, že moderní 
technologie nám 
nejsou cizí a že  

jsme v teto oblasti velmi progresivní. 
Elektronická volba seminářů je výborná 
věc, která podporuje IT gramotnost
studentů. Doufáme, že se všem podařilo 
přihlásit se na ty semináře, které si 
vysnili.
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Ředitelův sloupek
táte se co půda na gym-

Pplu? Půda je na gymplu 
odjakživa, tedy odjakpo-

stavena, od roku 1897. K čemu 
jí původně stavěli a potřebovali, 
nevíme, ale tak nějak se rozu-
mí, že když se udělá lomená 
střecha, zbyde pod ní něco, 
čemu se tak říká. Nicméně brzy 
po svém vzniku se ukázalo, že 
to je vhodný prostor pro ukládá-
ní všeho možného i nemožné-
ho. Snad nejzajímavější věc, 
která tam byla uložena a zase 
objevena byly obrazy na plátně, 
které dnes můžete vidět na stro-
pě naší auly. Byly tam uloženy a 
určeny k věčnému zatracení, 
jelikož se nehodily do síně 
komunistických tradic, na kte-
rou byla aula znetvořena v 70. 
letech. Naštěstí se ukázalo, že 
ne na věčné časy. Nová doba 
ale vyžaduje půdy prázdné.
A pokud možno zateplené. A to 
je osud i naší gymplácké půdy – 
vyklidit a zateplit.

Mgr. Alexandr Zikmund   
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Slovo redakce
 tomto čísle jsme se 

Vrozhodli věnovat naší 
školní půdě. Je prakticky 

jisté, že nikdo ze studentů na 
školní půdě v životě nebyl
a ani neví jak vlastně vypadá
a co se na ní skrývá.  

Redakce

Školní aktuality

lea iacta est. Naši milí maturanti 

Adostali svou každoroční příleži-
tost vybít si předmaturitní stres na 

mladších ročnících. Především pak 
máme na mysli ročníky 7.A respektive 
3.B, které byly až mírně nechutným 
způsobem pasovány na „čtvrťáky”
a oktavány. Jak je již zvykem, tak studen-
ti nižších ročníků byli řádně pomalováni 
a ovoněni voňavkami, nebo hlavně 
octem. Těmto „osobním útokům” se 
naštěstí nevyhnuli ani někteří z našich 
učitelů. Jen tak dál.

Poslední zvonění

ová krev se hrne 

Nna naše gymnázi-
u m .  Ř e č  n e n í

o  n ičem j iném,  než
o  p ř i j ímac ím ř í zen í
u uchazečů ze základ-
ních škol. Každoročně se 
mezi nás (elitu národa) 
chce zařadit  někol ik 
desítek studentů. Adepti 
se dělí  na šťastné,
a pak bohužel  nešťast-
né. Toto dělení však 
netrvá dlouho, protože 
ještě než nastane čas 
ma tu r i t ,  t ak  uč i t e lé 
začnou šílet a onen práh 
dospělos t i  začneme 
nenávidět ,  př ípadně 
upadneme do depresí. 

Elektronické semináře 

Přijímačky 

Inzerát
Mgr. Davidem Zenklem jsme 
byli požádáni, abychom zde 
vystavili inzerát. Ztratilo se žluté 
učitelské kružítko (to, se kterým 
se rýsuje na tabuli). Nálezce 
čeká sladká odměna.



ento měsíc jsme nasbírali opravdové výrokové perly. Možná je to tím, 

Tže přichází maturity a naši kantoři si přestávají dávat pozor na jazyk, 
jelikož se soustředí pouze na zkoušky. Ani české politická sféra nás 

nezklamala, jarní prázdniny už zřejmě skončily, takže hurá do práce!
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Události měsíce Měsíční NEJ

Dne 13. května si připomínáme 
již 300 let od narození Marie 
Terezie. Této osobě můžeme 

vděčit mimo jiné za zavedení povinné 
školní docházky. Díky této dámě tedy 
dnes můžeme navštěvovat i náš ústav 
a ne se jen tak svobodně „poflakovat”. 
Do příštích let hodláme Ministerstvu 
školství, mládeže a tělovýchovy podat 
návrh na zavedení studentského 
státního svátku, aby tento významný 
milník mohli studenti náležitě oslavit. 

Marie Terezie slaví 300 let

e Velké Británii se chys-

Vtají na předčasné volby. 
Britská spodní komora 

parlamentu schválila vládní 
návrh na vypsání voleb na 
osmého června 2017. Opozice 
uvítala tuto možnost, a tak nebyl 
problém dvoutřetinovou větši-
nou návrh schválit. Britská 
premiérka Mayová tak bude 
čelit opravdovým volbám a to, 
co jí opozice vyčítá (že nevzešla 
z voleb) se změní. 

Britské drama

„Já jsem dítě svojí mámy!”

nejmenovaný učitel zeměpisu

„Přes Alpy převedl slony Kanibal.”

nejmenovaný učitel dějepisu

„Nemám ráda studenty, co se to naučí jako bás-
ničku, takže všechny.”

nejmenovaná učitelka biologie

„Volal mi Kim Čong-un. Chtěl by zasáhnout Německo 
mezikontinentální balistickou střelou a potřeboval by ji 
přivézt k nám.”

nejmenovaný bývalý předseda TOP-09 (”kníže”)

7 nových planet
merická organizace NASA 

Aveřejnosti oznámila, že 
by lo  ob jeveno  sedm 

nových planet. Obíhají okolo 
hvězdy Trappist 1, která je od 
naší sluneční soustavy vzdálena 
40 světelných let, což není na 
astronomické poměry příl iš 
daleko. Na všech planetách 
může být přítomná voda a kyslí-
ková atmosféra. Vědci se domní-
vají, že by se na těchto planetách 
mohl vyskytovat život. 
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D
íky této otázce jsme opět nahlédli do 
školních kronik. Zjistili jsme, že tato 
budova je stejně stará jako naše 

gymnázium, což můžeme vidět i na architektuře. 
Původně se v budově nacházela školní jídelna
a internát pro studenty gymnázia. Podle našich 
teorií zde však škola neměla pouze prostory pro 
studenty. V dolních patrech se nacházely stáje, 
kde byli ustájeni koně, kteří (jak jsme psali
v minulých číslech) poháněli svou silou školní 
hodiny. V případě uhynutí při tvrdé práci byli koně 
zpracováni ve školní kuchyni vedle stájí.

Otázky a odpovědi Školní autobusy

V
 prvním čísle jsme psali o tom, že zažádáme
o grant na výstavbu trasy metra gymnázium - 
jídelna, aby studenti nemuseli chodit pěšky.

S návrhem jsme bohužel neuspěli, a tak nás napadlo 
pokusit se alespoň o zřízení autobusové dopravy. 
Vzhledem k častým námitkám ohledně zdraví 
studentů jsme se rozhodli zeptat se na názor našeho 
školního odborníka na pohyb - Mgr. Ladislava Láda.

T
outo otázkou se zabývá snad každý 
student, asi nikdo z nás ještě neviděl tyto 
přístroje v provozu. My v redakci však 

máme vysvětlení. Zjistili jsme, že tyto přístroje 
byly školou zakoupeny pro výuku biologie (což 
vysvětluje výskyt v učebně biologie, ne však
v učebně C 308). Konkrétně to mají být přenos-

ná zařízení vyzařující rentgenové záření, díky čemuž mohou studenti 
zkoumat vlastní tělo a prohloubit si tak např. znalosti anatomie. 
Důvodem, proč se tato zařízení dnes již nepoužívají, je skutečnost, že 
si s nimi neposlušní studenti hráli o přestávkách, čímž si způsobili 
závažné zdravotní problémy (v několika případech i smrt).

K čemu dříve sloužila žlutá budova vedle Zlaté stezky 
(”sova”)?

Na co je malý bílý přístroj (možná projektor) ležící na 
stole v učebně C 308 a v učebně biologie?

Co říkáte na zavedení školních autobusů?

Je to chyba.

Jaká myslíte, že by doprava mohla mít pozitiva?

Pozitiva v tom velká nevidím.

Jaká naopak negativa?

Negativa? No jelikož ten pohyb, který studenti mají cestou na oběd, je skoro 
jediný, tak by to určitě nebylo dobré.

Myslíte, že jsou nějaké jiné alternativy dopravy?

Podle mě by nebylo špatné, kdyby studenti na oběd běhali.

Pokud by se autobusové doprava zavedla, jezdil byste?

Rozhodně ne.

Protestoval byste, pokud by se doprava zavedla?

Ne, respektoval bych nařízení vedení školy.

Děkujeme za rozhovor!

Nemáte zač.
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Maturitní příhody Vtipy od učitelů

autor: Kristýna Věříšová

Přijde takhle Mikuláš do Afriky a povídá: „Tak jsem 
slyšel, že prej tady vůbec nepapáte!” Děti na to: 
„Ano, bílý Mikuláši.” „No tak to nebudou žádné 
dárečky,” odvětí Mikuláš.

Nejmenovaná učitelka českého jazyka

Chlapeček přinese domů poznámku v žákovské knížce:
"Váš syn dnes vyrušoval při vyučování."
Tatínek odepíše:
"Váš žák včera nesnědl večeři." 

Nejmenovaná učitelka němčiny

Sejde se takhle Sněhurka, Herkules a Quasimodo a chtějí se 
zeptat kouzelného zrcadla, jestli si o nich pořád myslí to, co si
o nich myslelo. První jde tedy Sněhurka. „Kouzelné zrcadlo, jsem 
ze všech nejkrásnější?” zeptá se. Zrcadlo odvětí, že ano. Poté jde 
tedy Herkules a ptá se: „Zrcadlo, jsem nejsilnější na světě?” „Ano, 
jsi,” odvětí opět zrcadlo. K zrcadlu jde tedy i Quasimodo a zeptá se, 
jestli je ze všech nejošklivější. Zrcadlo mu tedy také odpoví, a když 
se ho Sněhurka zeptá co se dozvěděl, tak Quasimodo odpoví: „Je 
to nějaký zvláštní, ale vy znáte nějakýho Zemana?”

Nejmenovaný učitel matematiky



Rozhodli jsme se udělat rozhovor
s panem Mgr. Romanem Říhou. Jako 
jeden z největších pamětníků našeho 

gymnázia má mnoho zkušeností a skvělých 
rad do studentského života. Je znám svými 
bonmoty (vt ipnými „prupoweedkami”
s výraznou pointou), kterými baví celé 
generace (učitelský sbor i studenty). 
Upozornění: tyto bonmoty se vyskytují
i v tomto rozhovoru. 
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Rozhovor s panem Říhou Školní vodohospodářství

Jak dlouho tu pracujete?

Od prvního září roku osmdesát.

Co děláte u nás ve škole nejraději?

Nejradši mám přestávky a jinak asi matematiku a fyziku.

Co naopak nemáte rád?

Co se týče předmětů, tak mi poslední dobou nesedí informatika, už to není 
co to bývalo. 

Co si myslíte o současném stavu informačních technolo-
gií u nás ve škole?

Já jsem ze staré školy, takže mi to, co u nás máme, dostačuje.

Dotklo se Vás nějak zrušení bufetu?

Bufet se mě nedotkl vůbec, jelikož jsem ho nenavštěvoval.

Chtěl byste něco vzkázat studentům?

Jak říkal soudruh Lenin: „Děti učte se, učte se, učte se.”

zhledem k tomu, že je voda potřebná k životu, tak i u nás na gymná-

Vziu musí být určitý zdroj. Rozhodli jsme se proto věnovat vodohospo-
dářství. 

e školních kronik jsme se 

Zdozvěděli, že ještě před 
zavedením centrálního 

vodovodního systému existova-
la školní studna. Voda byla na 
povrch čerpána pumpou, která 
byla poháněna žentourem (více 
viz minulá čísla). Na školním 
dvoře se také údajně nacházelo 
koryto, kde byli v letních měsí-
cích napájeni žízniví studenti.

d anonymního zdroje 

Ojsme se dozvěděl i 
překvapivou věc. Do 

vodovodního potrubí je ve 
školním sklepení přimícháván 
jod. Dělá se to prý z důvodu 
prevence proti onemocnění 
š t í tné ž lázy (způsobené 
radiací). V našem sklepě je 
totiž tajný sklad vyhořelého 
paliva (uranu) z nedaleké 
j a d e r n é  e l e k t r á r n y . 
Diskutabilní je, zdali je tato 
voda pitná. My v redakci 
nemáme tak velkou odvahu, 
abychom tuto vodu pili.
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Školní půda
a školní půdu se mnoho studentů ani kantorů nedostane, a tak jsme 

Nse tam rozhodli vypravit a udělat průzkum. Dostali jsme se tam 
pomocí pana školníka, který nás celou půdou provedl a tímto 

bychom mu chtěli poděkovat. 

Při vstupu na půdu si můžeme povšim-
nout vcelku nové cedule, které však 
chybí první a poslední písmeno. Za 
pevnými, zamčenými dveřmi (nikdo se 
přes ně nepokoušejte dostat) se nachá-
zí první schodiště a jediné světlo na 
celé půdě. Prostor půdy je poměrně 
tmavý, jelikož zdrojem světla je pouze 
několik malých okének a navíc je zde 
mnoho nízkých trámů, o které se lze 
bouchnout do hlavy. 

Vchod a východ

V přední části půdy se nacházejí 
starodávné školní hodiny (stejně 
staré jako škola), které mají ciferník 
ve věžičce. Tu lze vidět od hlavního 
vchodu. Tyto hodiny jsou stále
v provozu a my jsme dokonce měli 
možnost natáhnout je klikou.

Starodávné hodiny

V současné době se půda postupně 
vyklízí, jelikož se bude zateplovat. 
Nachází se zde už jen pár židlí, lavic
a starých obrazů. Ve školních kronikách 
jsme se dozvěděli, že na půdě byla kdysi 
třída pro poškoláky, kteří zde z donucení 
trávili čas po vyučování. Na horním 
obrázku je studentská lavice z této doby. 
Od této praktiky nakonec muselo vedení 
školy upustit, protože azbestové zatep-
lení z dob normalizace se podepisovalo 
na zdraví dozorujících pedagogů. 
Doufejme, že nové zateplení nevydá 
další impuls k barbarským praktikám 
poškoláctví, které obírají o drahocenný 
čas studenty i naše kantory. 

Současnost a historie

Při našem průzkumu jsme na žádné 
paranormální jevy nenarazili. Pravdou 
však je, že některá místa vypadají 
mírně tajemně, jako například to na 
horním obrázku. Na půdě je také 
mnoho holubů, kteří na naší škole bez 
povolení parazitují a pan školník se je 
snaží marně vypudit.

Paranormální jevy
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