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CHODBAMI NAŠÍ ŠKOLY ZA
UMĚNÍM
Tentokrát nezveme ke čtení, ale k
prohlížení výtvarných studentských
děl, která spoluvytvářejí prostředí
naší školy
ČTĚTE NA STRANĚ 3, 8, 10

STUDENTSKÁ RADA
Studentská rada GJP má nové
vedení. Co se mu již podařilo? Na
čem pracuje? Dozvíte se v článku
předsedy Josefa Krymla a v
rozhovoru s ním.
ČTĚTE NA STRANĚ 13, 14
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se na vydání podíleli.
 
Gymnázium Jana Palacha
Pod Vrchem 3421, Mělník
gjp@gjp-me.cz
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Rozhovor s Ilonou Němcovou, ředitelkou GJP
Naše škola si v posledních letech
prochází výraznou proměnou,
proto jsme se obrátili na PhDr.
Ilonu Němcovou, ředitelku
gymnázia, abychom jí položili
několik otázek. Stalo se tak 26.
ledna 2022.
 
Dnes jsme se tu sešli, abychom
si s vámi popovídali
o změnách, kterými prošla
naše škola za posledních šest
let, tedy za dobu, kdy
zastáváte funkci ředitelky
a my jsme jejími studenty.
Jaké jste měla cíle, když jste
nastupovala?
Když probíhal konkurz
na ředitele školy, musela jsem
samozřejmě předložit koncepci,
se kterou se ucházím o vedení.
Není tady asi prostor na to,
abych vše citovala, ale
nejdůležitějšími hesly byla
otevřenost, transparentnost,
kvalita a náročnost. Chtěla jsem
inovovat školní vzdělávací
program, zapojit školu
do evropských projektů, a získat
tak finanční prostředky
pro rozvoj školy. Součástí mé
vize byla i změna stylu učení,
což předpokládá úzkou
spolupráci s pedagogy a s
předmětovými komisemi.
Daří se vám tyto cíle plnit?
Domnívám se, že ano,
i když jejich dosažení je běh
na dlouhou trať. Asi
nejnáročnější je přesvědčit
kolegy, aby na pedagogický

Vedení školy Michal Vejvoda a Ilona Němcová a mladé posily sboru pedagogů

proces začali nahlížet trochu
z jiné stránky, než byli
po desetiletí zvyklí. Rychlá není
ani změna vybavení školy, neboť
sehnat finanční prostředky není
úplně jednoduché.
Nemáte nějaký cíl, který byste
musela přehodnotit nebo od
něj ustoupit?
Ne, nemohu říct, že bych něco
přehodnotila nebo zjistila, že
jsem si na začátku vytyčila
nesplnitelné cíle. Měla jsem
však představu, že se to všechno
podaří naplnit trošku rychleji.
K tomu se po poslední dva roky
potýkáme s covidem.
Mluvila jste o vzdělávacím
systému. Myslíte si, že na naší
škole odpovídá požadavkům
dnešní doby?

(smích) Na naší škole...
Celostátní vzdělávací politika,
Strategie 2030+, kterou přijala
už minulá vláda, odpovídá těm
modernějším trendům. Na jedné
straně je důležité strategii mít,
na druhé straně je důležité
přesvědčit pedagogický sbor,
aby se s ní ztotožnil a vzal ji
za své. Co se týče samotného
procesu, tak je velmi těžké
v dnešní době připravovat žáky
na to, co je čeká, protože svět se
mění strašně rychle. A školství je
konzervativní, všechny změny
zpracovává velmi pomalu.
Snažíme se.
S tím souvisí i technické
vybavení školy. Myslíte si, že
odpovídá nárokům dnešní
doby? →

ANKETA
Vážení čtenáři,
 
v dohodě s autory
předcházejících Palachovin jsme
chtěli pokračovat v tématu
školní jídelny a nabídnout vám
v aktuálním čísle rozhovor
s vyšším vedením firmy GTH
zařízení školního stravování
spol. s r. o., která provozuje naši
školní jídelnu.
Bohužel námi zadané otázky
do uzávěrky nebyly
zodpovězeny, v tomto vydání se
tedy pokračování seriálu
o stravování nedočkáte,
nabídneme pouze výsledky
ankety.

Redakce Palachovin ze sexty

 
S nabídkou jídel ve školní
jídelně je většina dotázaných
spokojena, jen malá část by
uvítala změnu. U kvality
připravených jídel to bylo trochu
horší, polovina dotazovaných je
spokojena a polovina není.
Jídelna má pořád co zlepšovat.
Ohledně výběru bezmasých jídel
panuje nadpoloviční
spokojenost. Prostředí školní
jídelny bylo hodnoceno
převážně kladně a s přístupem
personálu to dopadlo podobně.
Pro přehlednost uvádíme graf
celkového hodnocení.
 
Z tohoto průzkumu vyplývá, že
by strávníci uvítali zlepšení
hlavně v kvalitě jídel.

Matěj Vlachovský, Kryštof Šach,
2.B

V listopadu 2021 proběhla
anketa ohledně spokojenosti se
školní jídelnou, kterou od tohoto
školního roku provozuje GTH
zařízení školního stravování,
spol. s r. o.

 
Dotazník vyplnilo 292 studentů
a zaměstnanců Gymnázia Jana
Palacha Mělník a Soukromé
základní školy Eriza, s. r. o.,
Mělník.
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Pokračování rozhovoru ze s. 1
Nevím, jestli jako studenti
vnímáte, co se tady děje a co se
mění, a to především v průběhu
prázdnin. Vždy vás po nich
přivítá něco nového. Ale stále je
co vylepšovat. (smích)
Nevíme, jestli teď budete chtít
uvádět přesnou částku, ale
chtěli jsme se zeptat, kolik
bylo investováno právě do této
oblasti?
Jsou to milionové částky, přesně
nyní nevím. Přispívá zřizovatel
(Středočeský kraj), část je
hrazena z rozpočtu školy
a nemálo finančních prostředků
jsme získali z evropských fondů.
V poslední době jsme se začali
potýkat s vandalismem.
Pro mě je celá tato záležitost
obrovským zklamáním. Mým
cílem bylo, například, aby každá
třída byla vybavena
dataprojektorem a počítačem,
aby se nemuseli učitelé hlásit
do odborných učeben. První věc,
se kterou jsem se na začátku
školního roku setkala, byly
ustřižené myši a klávesnice.
Pokračuje to vandalismem
na záchodcích a neustálým
likvidováním nějakých věcí.
Velmi mě to mrzí
a předpokládám, že to vadí
většině studentů. Mnohdy
přemýšlím o tom, jestli má cenu
investovat, shánět finanční
prostředky, zlepšovat prostředí
školy. Zatím ještě setrvávám
u odpovědi ano.
Má škola nějaké možnosti, jak
s tím bojovat?
Upřímně – těžko. Museli
bychom toho člověka chytit
za ruku. Spoléhám na to, že si
budou všichni všímat svého
okolí a nebudou lhostejní.
Jako ředitelka musíte jistě
spolupracovat se SRPŠ
a studentskou radou. Jak tuto
spolupráci vnímáte?
Velmi dobře. SRPŠ je velmi
nakloněno změnám, které tady
probíhají, a v podstatě nám
vychází vstříc. Určitě jste si

všimli třeba nového sportovního
vybavení, které z velké části
financovalo SRPŠ, obdobně jako
přestavbu lezecké stěny,
bouldermatku jsme kupovali
zase ze svého rozpočtu my.
Studentská rada se stále pořád
ještě trošku hledá.
Možná je tu problém
v komunikaci se studentskou
radou.
Možná i mezi samotnými
studenty. Komunikace tam asi
neprobíhá tak, jak by si asi
vedení studentské rady přálo.
Na druhou stranu, pokud má
studentská rada zájem, jsem
vždy nakloněna k jednání s ní.
Možná to, jak se často mění
vedení rady, volby jsou každý
rok, práci znesnadňuje. Než se
nové vedení rozkouká, je konec
školního roku a musí se začínat
znovu. Domnívám se, že by
stálo za to, aby to někdo táhnul
delší dobu.
Přesuneme se k vizáži školy, ta
se také v posledních letech
změnila, jak?
Při promýšlení odpovědi na tuto
otázku jsem dospěla k závěru, že
na ni by měli studenti odpovědět
sami. Ale dobrá, uvedu alespoň
výčet.
Začátek představovaly nové
vstupní dveře, nové schodiště
a navazující fasáda, dále fasáda
teras a terasy samy, neboť jimi
zatékalo. Relaxační koutek
pro žáky zmenšením sborovny
pro kolegy, která byla
modernizována, robotárna, teď
aktuálně nová studovna. V hale
sprchy, nová světla v tělocvičně,
úpravy v laboratoři biologie –
zde je nové mycí centrum a nové
mikroskopy, v chemii myčka.
Začali jsme nově učit
informatiku, a tak prošly
obměnou počítačové učebny,
pořízen byl laserový plotr, 3D
tiskárny, mikro bity,
dataprojektory a počítače
v kmenových třídách. Nakoupili
jsme deskové hry, šachy.

foto: Renata Špačková

Upraven byl prostor u jezírka,
podium slouží pro vaši relaxaci,
vybudována byla přírodní
učebna.
Jsem ráda, že vy, studenti, jste se
podíleli na vzniku relaxačního
koutku u angličtiny, nyní vzniká
vaším přičiněním další
u biologie. Pro učitele jsme
modernizovali vybavení
kabinetů, do sborovny přibyla
nová kopírka/tiskárna.
Určitě jsem neuvedla vše, ale
i to právě zmíněné přispěje
k vytvoření představy
o probíhajících změnách.
Jak se změnil zájem o studium
na gymnáziu během vašeho
působení?
Čísla rostou. Když jsem
nastupovala, bylo zde 373
studentů, teď jich je 443. Není to
jenom rostoucím zájmem o naši
školu, i když v to samozřejmě
doufám, ale je to dáno také tím,
že nastupují silnější ročníky.
V každém případě stoupá zájem
o čtyřleté gymnázium, studenty
si tedy můžeme vybírat nejen
pro osmiletý cyklus, kde je
každoročně velký převis, ale
i pro čtyřletý.
Jakým způsobem máte v plánu
řešit nedostatek profesorů,
zejména v technických
oborech, který nastává?
To bych také ráda věděla. Toto

je asi nejtěžší otázka (smích),
respektive řešení je obtížné.
Samozřejmě klasicky
poptáváme, dáváme inzeráty,
hledáme. S tímto problémem se
potýká nejen naše škola, jedná
se o celorepublikovou záležitost.
Učitelé matematiky, fyziky,
informatiky prostě nejsou.
V budoucnu také bude
probíhat i generační výměna.
Je na ni škola připravená?
Máte pravdu, generační obměna
nás čeká, naštěstí ne příští rok,
a tak máme čas se na ni
připravit. Jistě jste si všimli
začínajících změn ve složení
pedagogického sboru, přicházejí
mladí kolegové. V tomto jsem
také odkázána na rozhodnutí
pracovníků ukončit svou činnost
tady na škole (tedy odejít
do důchodu). Toto představuje
dlouhodobou systematickou
personální práci, která je
náročná.
Chtěla byste na závěr
rozhovoru studentům něco
vzkázat?
Hodně odvahy, energie
a odhodlání při zvládání studia
a maturantům štěstí
při závěrečných zkouškách.

Vít Bradáček, Anna Feixová, Josef
Havlík, Tereza Krejčí, sexta

Laserový plotr

foto: Martin Knespl, oktáva

3D tiskárna

foto: Martin Knespl, oktáva



STRANA 3 / 14

2. ČÍSLO, ŠKOLNÍ ČASOPIS ZDARMA

Odpověď na otázku: „Kam se ztratily myši?“

ilustrace: Michaela Jandová, Klára Vítová, 2. B

Šachy

foto: Ondřej Svoboda, 2. B

Šachový kroužek nabízí
seznámení se základy této
královské hry, vede k rozvíjení
šachových dovedností (pravidla,
taktika) a logického myšlení.
Odehrává se v klidném
a přátelském prostředí každé
páteční odpoledne (případně
i jindy). Kroužek vede Ondra
Svoboda z 2. B.
 
K naší radosti využíváme nově
zakoupených šachových sad,
za což děkujeme vedení školy.
 
V nejbližších měsících se bude
konat přebor škol v šachu, a to
i s naší účastí. Držte nám palce
 
Ze své osobní zkušenosti bych
určitě vřele doporučil zapojení
se do této logické kratochvíle.
 
Maksym Maybrodskyy, 2. B

Chodbami naší školy

Takový normální den nebo další studenti (ve třídě je
jich šest), vyvolávám i lidi
za monitorem, neboť vytváříme
Palachoviny. Je trochu sranda.
Ještě vypadám při síle.
 
Část přestávky věnuji přes meet
dotazům na zpracování
příspěvků. Připojuje se ke mně
asistentka - zjišťuje, že již
nemůžu mluvit. Sděluje mi, že
K. nenapsal určitě fejeton, ale
cosi jiného. Je mi to jedno.
Volá Marta, že Zdena (je se
mnou v kabinetu, ale jenom
v úterý a v pátek) nemá
zapsanou známku u jedné
holčičky z 1. A. Volám Zdeně.

Vyřízeno / vyřízená.
 
Ve „volné“ hodině
zpracovávám podklady
pro zítřejší pedagogickou radu
o své třídě. Zjišťuji, že nevím,
když má L. od určité doby
individuální vzdělávací plán, zda
se jeho absence z omluvené
nezměnila na nezapočitatelnou.
Jdu se zeptat. V ředitelně nikdo
není. Zástupce v karanténě...
 
Dodatek: Čokoláda se
rozplývá...

Renata Špačková

Pozdní ranní káva :(
 
Půl hodiny lítám po škole
(případně volám - vlastní mobil)
a ptám se několika studentů
oktávy, zda měli po celé pondělí
a úterý respirátor. Všichni NE.
Podávám hlášení v ředitelně.
Hledám opět studenty (jsou totiž
rozděleni do čtyř skupin), abych
je odeslala do karantény. =
NEDRŽÍM DOZOR.
 
1. hodina - přicházím pozdě,
ještě na chodbě se připojuji

na meet, v sekundě učíme
hybridně.
 
Přestávka - (ne)překvapuje mě
F. s dotazem, zda skutečně musí
stále nosit respirátor. Mám rudo
před očima, nejsem moc
schopna komunikovat. Jsem
překvapena, že sexta neví, že má
nosit respirátory.
 
2. hodina - přicházím o maličko
později, hybridní výuka ve 2. B.
Běhám s iPadem po třídě
a mluvím do té obrazovky já,
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Doba covidová
Máme za sebou náročný školní
rok 2020/2021, který zavedením
tvrdých lockdownů přinesl dosud
nezažitou distanční výuku. Byla
to obrovská výzva nejen
pro studenty, ale i pro profesory.
I když tu je covid stále
mezi námi, snažíme se s ním
poprat, jak nejlépe to jde. Proto
jsme se zeptali 2. února 2022
paní ředitelky, jak zvládala svou
práci v době covidové.
Jak se změnila vaše práce
v době covidové?
Naprosto razantně. Organizačně
je celé období od března 2020
velmi náročné. Musíme se
rozhodovat z hodiny na hodinu
podle nařízení vlády, která se
velmi často mění. Naší
povinností je zajistit výchovně
vzdělávací proces. Při odesílání
do karantén nebo vysoké
nemocnosti učitelů i žáků je to
skutečně obtížné. Musíme
informovat rodiče, žáky
a komunikovat hodně s kolegy.
Je potřeba, aby mi naslouchali
a hlavně společně udrželi školu
v chodu.
Jak jste pracovala v distanční
výuce, docházela jste do svého
zaměstnání nebo jste
pracovala z domova?
Každý den jsem byla v práci.
Častokrát i o víkendech, když mi
nahlásil třídní učitel, že je někdo
pozitivní na covid, musela jsem
jít do školy, vytrasovat ho
a údaje poslat na hygienu.
V podstatě se dá říct, že jsem
byla ve škole 24 hodin sedm dnů
v týdnu.
Určitě jste měla více
administrativní práce, co se
covidu týče. Musela jste
na úkor toho omezit vámi
vyučované předměty?
Ne, v žádném případě. Já učím
jen čtyři hodiny a vždycky si
najdu čas, abych zvládla to, co
mám.
Setkala jste se s kolegy, kteří
byli méně zdatní ve výpočetní

technice? Pokud ano, jakým
způsobem jste jim pomohla?
Na začátku roku 2020 přišla
první vlna. Zavřeli školy a ne
všichni kolegové byli spřáteleni
s PC technikou, ale okamžitě
jsme udělali několik workshopů.
Všichni si založili pod vedením
našeho IT oddělení třídy
na Google Classroom.
V podstatě se o vzdělávání
kolegů starají právě pracovníci
IT, kteří sledují novinky,
informují o nich, reagují
na případné požadavky nebo řeší
problémy učitelů s výpočetní
technikou. Nakoupili jsme také
tablety pro učitele
přírodovědných předmětů a pro
jazykáře, aby se jim lépe učilo,
protože je snazší psát vzorce
do tabletu než do počítače.
Jak jste řešila náhradu
za kolegy, kteří onemocněli
covidem?
Jako vždy - suplováním,
spojováním tříd, popřípadě
rušením hodin. To samozřejmě
nedělám moc ráda, někdy to
však jinak nejde.
S jakými problémy jste se
nejčastěji potýkala v této
době?
Asi stres, velké časové
i organizační zatížení. Je to
v podstatě denní krizový
management. Když přijdu
do práce, tak nevím, co mě čeká.
Reaguji na to, co přijde
do datové schránky, jaké
požadavky po mně chce
zřizovatel, jaká nařízení mi
posílá Ministerstvo školství, co
mi řekne hygiena, kolik studentů
a profesorů nepřijde do školy,
kolik dětí se bude testovat, kdo
je pozitivní. Člověk je vlastně
neustále v běhu.
Myslíte si, že v covidové době
přibylo na škole více studentů
s psychickými problémy,
protože byli sociálně
odloučení? 
Určitě. Myslím si, že tato doba

foto: Renata Špačková

je těžká pro všechny. Musím
říct, že jsme se s psychickými
problémy před covidem často
nesetkávali. Nyní jsme
zaznamenali zvýšený počet
žáků, kteří mají problémy
a chtějí je řešit. Jsem ráda, že
jim můžeme pomoci, ale trochu
se bojím, že je tady i celá řada
dětí, která si to nechává
pro sebe, což není úplně dobře.
Máme školní poradenské
pracoviště, školního psychologa,
který nabízí pomocnou ruku.
Bylo by fajn, kdyby kterékoli
z dětí, jež má problémy,
vyhledalo právě tuto pomoc,
protože samo je těžko zvládne.
Myslíte si, že byla tato doba
přínosná pro žáky, co se týče
jejich vědomostí?
Domnívám se, že tato doba
ovlivnila hlavně způsob práce
žáků i učitelů a kladla velký
důraz na osobní odpovědnost
při přístupu ke vzdělávání
a výuce. Ovšem osobní kontakt,
diskuzi z očí do očí, obhajobu
vlastních názorů nenahradí
sebelepší technika a to je
dovednost, která v řadě případů
bude některým scházet. Jsem
přesvědčená, že uzavření škol
na tak dlouhou dobu je
hendikep, se kterým se budeme
všichni vyrovnávat dlouhou
dobu.

Jak moc bylo obtížné sehnat
covid testy pro všechny žáky
a učitele?
Nebyl to problém. Ministerstvo
školství nás pravidelně zásobuje
podle počtu žáků, jenom se
pro testy musí dojet
na Vehlovice k hasičům.
Kdybyste měla zhodnotit, jaká
byla pro a proti této covidové
doby?
Nad touto otázkou jsem se
hodně zamýšlela. Kdybyste se
mě zeptali před rokem, řekla
bych, že kladem je zdokonalení
se v užívání techniky u učitelů
i dětí. Zápory však převažují.
Nejistá doba je velmi dlouhá,
jsme všichni unavení. Mám
pocit, že covid rozděluje
společnost na dva tábory. Na ty,
kteří se chtějí očkovat, a na
antivaxery, mezi nimi dochází ke
střetu. Doba je hodně vypjatá.
Jsem už bohužel pesimista
a trošku mě mrzí, že se celá řada
lidí zaštiťuje rouškou svobody.
Myslí si, že mají právo nenosit
respirátory a být v tomhle směru
bezohlední. Neuvědomují si, že
ovlivňují i tu druhou skupinu.
Už bych chtěla, aby všechna
pravidla a omezení skončila.

Štěpán Hladký, Adéla Janůrková,
Šimon Jelínek, Jarmila Marie

Kubecová, 2. B

Koronavirus na naší škole
Covid ovlivnil chod všech škol,
naše nebyla výjimkou.
V září vše začalo velice nadějně,
učilo se v téměř normálním
režimu. Přítomnost viru nám
připomínaly vlastně jen
respirátory. Ve škole jsme
absolvovali každý týden
antigenní testy, aby se
předcházelo dalšímu šíření,
i když jejich spolehlivost je
diskutabilní.
V listopadu jsme evidovali 22
nemocných. Desítky
neočkovaných studentů musely

kvůli pozitivním případům
ve třídě do karantény, zatímco
očkovaní studenti mohli
pokračovat s prezenční výukou.
Dosavadního vrcholu epidemie
v tomto školním roce jsme
dosáhli v lednu, kdy přibylo 74
nemocných studentů (16,7 %
při proočkovanosti 67,3 %).
Poloprázdné třídy se staly
běžnými a nezřídka docházelo
k situacím, kdy bylo ve třídě jen
pár studentů.

Yulian Ardan, Lukáš Dušek, sexta

Karantény a hybridní výuka
Velkým tématem byla rychlost
práce hygienické stanice,
studenti byli do karantény často
posíláni až se značným
zpožděním. Docházelo
k situacím, kdy jsme i přes
kontakt s nakaženým mohli
zůstat ve škole, a tím celé
trasování ztrácelo na významu.
 
Naše škola se rozhodla třídy
udržet otevřené za každou cenu
a díky tomu přišla na řadu tzv.
hybridní výuka. To podle nás
moc úspěchů nepřineslo, učitelé

většinou s touto situací také
nebyli spokojeni a hodně se
improvizovalo. Musíme ale
uznat, že někteří byli v této době
moc šikovní a i přes tyto
překážky se jim podařilo
vymyslet způsob, jakým nás
efektivně učit.

Yulian Ardan, Lukáš Dušek, sexta
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Projektový den Jan Palach
Po nástupu PhDr. Ilony
Němcové do vedení školy byl
zaveden mezi osvědčené
projektové dny další, věnovaný
Janu Palachovi, našemu
bývalému studentovi. Do roku
1989 nesměl být připomínán,
vzpomínán. Hned na počátku
roku 1990 však gymnázium 
zažádalo o udělení čestného
názvu Gymnázium Jana Palacha.
Bylo nám vyhověno a převzali
jsme na sebe „závazek usilovat
za všech okolností o vysoké
mravní i odborné kvality

studentů i pedagogů a nikdy
neopustit morální odkaz Jana
Palacha“. Proto pořádáme tento
projektový den každoročně,
abychom měli jistotu, že naši
studenti budou znát Jana Palacha
a uvědomí si zodpovědnost
každého z nás za stav
společnosti, jejíž jsme součástí.
To neznamená, že Janův krajní
čin zcela pochopíme, přijmeme.
To je těžké, neboť je těžké
dohlédnout za svůj život.

Renata Špačková

Čtvrtý ročník v Praze

foto: Renata Špačková

Dějiny udatného národa v tercii

ilustrace: Jiří Bartoš

Výtvarný workshop sexty

foto: Erika Duchková

Druhý ročník ve škole
Projektový den znamenal
pro každý ročník něco jiného.
Pro druháky začal promítáním
dokumentu Věřím, že více světla
nebude potřeba, který byl velmi
dobře zpracovaný a všichni ho
sledovali se zájmem.
Po jeho skončení se jsme sdíleli
své názory na film a diskutovali
o „živých pochodních“, jejich
činech. Také jsme se dozvěděli,
jak se k Palachovu činu vyjádřila
tehdejší média.
Následoval přesun do učeben
výtvarné výchovy, kde jsme

začali ve skupinkách pracovat
na „srdcích pro Jana”. Úkolem
bylo zajímavě barevně zpracovat
plochu, ze které si následně
každý vystřihl srdce a na něj
napsal vzkaz Janovi, který měl
vyjádřit, jaký postoj k němu
zaujímáme.
 
Myslím, že den se velmi vydařil.
Program byl dobře zpracován,
byl velice zajímavý a zároveň
dostatečně zábavný.

Ondřej Klučkovič, sexta

Srdce pro Jana od sexty

foto: Renata Špačková

Třetí ročník ve Všetatech
Celý třetí ročník se vydal
do Všetat po Janových dětských
stopách a také do zánovního
památníku - do expozice
a prostoru pro rozjímání.
 
Po zdolání schodiště z ničeho
nic končí. Připomíná mi to
Palachovo vystoupení
na Václavském náměstí, jeho
zapálení, což bylo vrcholem jeho
života, a pak pád, jeho smrt,
Působí to na mě skličujícím,
smutným dojmem.
Barbora Šulcová, 3. A

 
Nevlídnost. Chlad. Beznaděj.
Strach a nářek maminky Jana
Palacha. Boj (hrany zla
s dobrem). Vlastenectví. Idea
svobody (má smysl pro ni
zemřít).
Damián Fabián Humpolec, 3. A
 
Místo mělo velmi silnou
atmosféru. Decentním způsobem
je zde zachována podstata
Palachova činu. Působí to zde
dost pochmurně a prázdně.
Barbora Pukanová, 3. A

Památník JP ve Všetatech

foto: Lenka Pořízková
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Sportovní vyžití
Naše gymnázium dbá
na prospěch svých studentů, a to
nejen v oblasti vzdělávání
a vědění, ale také ve sportu
a fyzické zdatnosti. Profesoři
lákají studenty na jednotlivé
zájmové kroužky, které ve svém
volném čase tady na škole sami
vedou. Pyšníme se velkou
pestrostí aktivit, od pěveckého
sboru až po robotiku a sport.
 
Do sportovní volnočasové
nabídky naší školy můžeme
zahrnout velmi oblíbený ranní
florbal, který se koná dvakrát
týdně před vyučováním, jednou
s paní profesorkou Černou
a jednou s panem profesorem
Baštou. V ranních hodinách také
rozhodně nezapomeňte navštívit
volejbal a badminton
pod vedením zkušené paní
profesorky Sekulové. Fotbalisti
si po dohodě s paní profesorkou
Dvorščíkovou chodí pod jejím
dozorem pravidelně o velkých
přestávkách kopat do haly.
Nejste míčový typ? Nevadí.
Zábavu lehce naleznete
na hodinách kickboxu či
plavání, které vám
po vyučování krásně pročistí
hlavu. A samozřejmě nesmíme
zapomenout na pana profesora

Šťastného, který nejen že vede
kroužek basketbalu, ale zároveň
je vždy ochoten vám podat
pomocnou ruku v naší stále se
rozrůstající posilovně.
Na ventilaci přebytečné energie
během přestávek vám skvěle
poslouží stolní fotbálek
nebo stůl na ping-pong
umístěný na chodbě blízko naší
jídelny.
 
Studenti mohou změřit síly
s ostatními v našich proslulých
sportovních turnajích. Nejdelší
sportovní tradicí naší školy je
podzimní charitativní
volejbalový turnaj Hrajeme
pro... Před a během turnaje si
všichni mohou kupovat buchty,
pečené čaje či jiné pochutiny,
a tím přispět do celkové částky
věnované každý rok jinému
dítěti v nouzi. Další sportovní
akcí bývá zimní florbalový
turnaj, který probíhá v kouzelné
atmosféře za znění vánočních
koled. Novinkou byl futsalový
turnaj GJP Cup, jenž se těsně
před vysvědčením postaral
o skvělé ukončení minulého
covidového roku.
 
Ti úplně nejlepší sportovci se
mohou zviditelnit reprezentací

naší školy v celé řadě
meziškolních soutěží. Letos se
studenti vyššího gymnázia
zúčastnili Školní futsalové ligy
a chlapeckého i dívčího
florbalového Subterra Cupu.
Ve florbalu jsme nebyli moc
úspěšní a v obou případech jsme
vypadli už v prvním kole.
Ve futsalu se nám dařilo o něco
lépe. V prvním kole jsme
postoupili z prvního místa a byli
natěšeni na kolo druhé, v tom
jsme nestačili na soupeře
z Nymburka a z Poděbrad,
a naše vítězná šňůra tím tak
bohužel skončila.
 
V našem bohatém sportovním
repertoáru si vybere opravdu
každý. Vítáni jsou úplně
všichni. Školní kroužky
navštěvují pokročilí sportovci,
kteří chodí trénovat se
spolužáky, ale i naprostí
začátečníci, kteří se chtějí naučit
nové věci. Někteří chtějí lámat
školní rekordy a jiní chtějí jen
překonávat sami sebe, všechny
nás však spojuje radost z pohybu
a láska ke sportu.

Štěpán Bačinský, Berenika
Prokešová, sexta

Florbal

Subterra Cup

Futsal

Robotika

Většina z nás si už určitě všimla,
že za poslední letní prázdniny
škola prošla poměrně značnou
technologickou renovací. A tak
se díky zdánlivě nekonečné
zásobě peněz evropských dotací
můžeme těšit nejen z nové sítě,
ale i z nemalého sortimentu
nových moderních udělátek.
 
Asi tím (doslova) největším
přírůstkem je laserová řezačka,
která se stala novou dominantou
jedné z IT učeben. Používá se
převážně k výuce vektorové
grafiky, ale může vám pomoci
třeba i v nemilé situaci, kdy
o Vánoce zapomeneme na toho
jednoho příbuzného. Sehnat
osobitý dárek ze dřeva
pro zapomenutého strýce
z matčina pravého kolene snad
nikdy nebylo jednodušší. Pokud
je strýc moderní a preferuje radši
něco z plastu, k ruce mohou
přijít i tři nové 3D tiskárny,
které se mimo jiné využívají

hlavně ke zhmotnění výtvorů
z hodin 3D modelování.
 
Co se druhé IT učebny týče, ta
také nebyla ochuzena a přistály
v ní tři sady pro virtuální
realitu. Divil jsem se, že je tato
novinka poněkud přehlížená, než
mi došlo, že hodně studentů ani
neví, že mohou (se svolením
učitele, samozřejmě) jednoduše
přijít a prohlédnout si například
virtuální Koloseum, vystřelit si
z neexistujícího luku, nebo si
třeba jen zahrát Beat Saber.
 
Samozřejmě, kromě novinek se
tu dá nalézt i hromada „starých
dobrých klasik“. Ozoboti, Lego
Mindstorms, ani Arduino se
nikam nevytratilo.
 
Co se také nemění, je i samotný
kroužek robotiky. Pokud jste se
vždycky chtěli naučit
programovat, postavit robota,
vymodelovat domeček nebo vás

třeba zaujalo něco z výše
zmíněného, můžete si tohle
všechno a spoustu dalšího přijít
vyzkoušet na kroužku robotiky,
který se koná každý pátek
po vyučování v učebnách IT
a robotárně.
 
Jakub Hampl, sexta

foto: Martin Knespl, oktáva



STRANA 7 / 14

2. ČÍSLO, ŠKOLNÍ ČASOPIS ZDARMA

Veronika Saforková: Deník šílenství, konec 
alkoholičky - recenze

Vojtěch Hrabánek, kvinta, autor loga kroužku Ponoř se do knihy

oddělení i jak léčbu ovlivnila
současná pandemie.
Kromě nástrah, které se nachází
na cestě za abstinencí, se
v knížce nachází i dějová linka
o autorky vztahu a útrapách
s ním spojených. Zápletka, kdy
se úspěšný americký podnikatel
a Češka v alkoholické léčebně
do sebe zamilují přes zprávy, je
neuvěřitelná a zcela
nepravděpodobná.
Na věrohodnosti také ubírá
zachování anonymity přítele
pod pseudonymem „pan M”. Již
od začátku celý vztah působí
nastrčeně a jako představa
autorky o ideální milostné
zápletce.
Přestože chápu nutkání autorky
svůj příběh sdílet a šířit
povědomí o problému
s alkoholem u žen, musím říct,
že představa o napsání dobré
knihy, bez zkušeností a pomoci
zkušeného, je naivní. Zároveň je
nedostatečná práce redaktorky,
poměrně často se v knize
objevují překlepy.
Během čtení jsem několikrát
knížku odložila a často jsem
přeskakovala celé odstavce až
stránky, aniž by mi něco uniklo.
Knihu bych celkově hodnotila
negativně.

Justína Uxová, kvinta

Kniha vypráví příběh mladé
ženy, Veroniky Saforkové, která
dlouhých deset let sváděla boj
s alkoholem a sama se sebou.
Zlomový bod v jejím životě
nastal až při neúspěšném pokusu
o sebevraždu, kdy poté
nastoupila na protialkoholické
léčení. Nyní je úspěšně střízlivá.
Rozhodla se svůj příběh sdílet
a pomoci těm, kteří si procházejí
stejnými problémy.
Kromě aktivity na sociálních
sítích se rozhodla o svém boji
a cestě za lepším životem napsat
knížku.
 
Hned na začátku autorka šokuje
popisem pokusu o sebevraždu,
převozem do nemocnice
a následném pobytu na záchytce.
Přestože se jedná o zlomový bod
jak v knížce, tak v životě
autorky, vyprávění je povrchní

a velice stručné. Tuto část
příběhu, jak sama poznamenala,
začala autorka psát již
během své léčby v nemocnici.
Bavíme se tedy o řádu několika
měsíců. Jedná se o příliš krátkou
dobu na to, aby osoba dokázala
své trauma vstřebat a provést
nějakou formu introspekce.
Naopak události, které
následovaly po propuštění
z nemocnice, jsou popsané
rozsáhle a do hloubky, přestože
se z velké části jedná
o informace pro děj nepodstatné.
Nacházely se zde dlouhé pasáže
s poučeními, která se
i několikrát opakovala a knihu
zbytečně natahovala.
Avšak máme tu i zlatou střední
cestu. Autorce se povedlo
poměrně přesně zachytit
a přiblížit každodenní život
pacienta na protialkoholním

Vzhůru ke 
knihám

foto: Hana Lumpeová

Již od října roku 2021 se
studenti našeho gymnázia
mohou zapojit do debatního
a recenzního kroužku Ponoř se
do knihy . Pod vedením Mgr.
Renaty Špačkové a MgA.
Martiny Blažekové vznikají
vyjádření ke knihám, která mají
pomoci vrstevníkům orientovat
se v záplavě nově vydávaných
titulů na českém knižním trhu.
Dovednost zpracovat recenzi,
diskutovat se zde učí studenti
od sekundy po závěrečný ročník,
a to každou lichou středu
odpoledne v Městské knihovně
Mělník, která s gymnáziem
spolupracuje ještě v dalších
oblastech. Byla by škoda
nevyužít možnosti, které
po svém přestěhování do nových
zrekonstruovaných prostor
nabízí.

Michal Kafka, 2. B

Kroužek Ponoř se do knihy

Petra Hůlová: Liščí oči - recenze zastřelen na barikádách, ale
i celé Československo.
Kniha je doprovázena
černobílými ilustracemi, ale
příběh obrázky dobarvuje.
V knize se střídá vyprávění obou
hrdinů (Edy a Zuzky) jakožto
samostatných postav. Někdy
bylo střídání mezi nimi poněkud
nepřehledné, protože obě části
jsou skoro stejné, což někdy
působí až nudně. Myslím si, že
tento problém by vyřešilo půjčit
„vypravěčské žezlo“ například
postavě dědy. Rozhovory Edy
a Zuzky, například s Dubčekem,
nepůsobí ani na fantasy román
reálně nebo uvěřitelně. Ale

například tísnivou moskevskou
atmosféru vystihla Hůlová
výborně.
Většina knihy byla napínavá,
což nebývá pravidlem. Líbily se
mi části ze života sourozenců,
které působily reálně a přirozeně
asi i díky názorům, které
prozrazují jejich rodiče, což
vytváří efekt mnohovrstevnatých
postav.
Knihu bych doporučila všem, co
by se chtěli dozvědět něco
o zákulisí okupace, a hlavně
lidem, kteří mají rádi
dobrodružství.

Anna Krejčí, sekunda

Kniha Liščí oči od autorky Petry
Hůlové je novinka na českém
knižním trhu. Kniha zaujme
pestrobarevnou obálkou

i zajímavým názvem.
Vše to začne jednou, když se
v koupelně dvou sourozenců,
Edy a Zuzky, objeví liška.
Když na ni děti políčí granule,
další ráno už v misce nic není.
V koupelně se ale objeví
záhadná díra. Sourozenci se jí
rozhodnou prozkoumat. Když do
ní skočí, zjistí, že je to vchod
do tunelu. Poté, co dojdou
na konec, svět se nepodobá tomu
současnému… JE SRPEN
1968!! Společně musí nejen
zachránit dědečka, který byl
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Pocta disentu a undergroundu

Měli jsme underground a máme
prd - tak zní název výstavy,
přejatý z básně ikony první
undergroundové generace Egona
Bondyho, která nám v zimních
měsících připomněla 10. výročí
úmrtí Ivana Martina Jirouse
a Václava Havla, hlavních
představitelů českého
undergroundu a disentu. Už její
podnázev Podzemní básníci
o Havlovi předznamenával
charakter výstavy. Je sestavena

z desítek bannerů, na nichž jsou
umístěny krátké prózy a verše
undergroundových umělců,
v nichž se obrací k hrdinovi
tehdejší neoficiální kultury,
Václavu Havlovi, nesouhlasně
se vyjadřují k jeho věznění
a prosí pro něj o pomoc.
Kromě toho jsou umělci skrze
básně popisovány niterné,
mnohdy úzkostné či rozhořčené
pocity z normalizačního
Československa 70. a 80. let.

foto: Renata Špačková

Část textů byla vystavena
na gymnáziu, kde se původně
měla odehrávat celá výstava,
avšak kvůli nepříznivé
epidemiologické situaci byla její
část přesunuta do prostor
mělnické knihovny.
Expozicí plnou poezie, prózy
a fotografií však pocta
undergroundu a disentu
nekončila, k výstavě totiž
proběhlo i několik

doprovodných programů,
kterých se aktivně účastnili
i studenti gymnázia, konkrétně
uvedením pásma Příběh jedné
básně, které obsahovalo
korespondenci I. M. Jirouse
vězněného ve Valdicích s jeho
tehdejší manželkou Julianou,
a pásma Václav Havel svými
slovy.

Viktorie Šohajová, oktáva

Inspirace literaturou

Happening Ptačí sněm
pro Václava Havla byl oslavou
jeho myšlenek a svobody
u příležitosti nedožitých 85.
narozenin prvního českého
prezidenta. Inspirován byl dílem
světoznámého výtvarníka Petra
Síse. Do celostátní akce, která

vznikla v Chebu a podpořil ji
např. DOX, se zapojilo
i gymnázium.
Básnická sbírka Magorovy
labutí písně vznikala za věznění
I. M. Jirouse ve Valdicích.
Na průčelí bývalého kláštera
jsou labutě, atribut sv. Huga.

V naší rodině mám nejraději...

ilustrace: Klára Vítová, 2. B

Tak toto bylo téma volného
slohové útvaru pro 48. ročník
Olympiády v českém jazyce
a překvapivě z toho je příspěvek
do Palachovin.
 
V naší rodině mám nejraději
svoji kočku. Ano, možná bych
měla říct něco méně povrchního,
ale jsem upřímná. A nejsem
jediná. Moje máma má také
nejraději moji kočku. A táta také,
i když to nikdy nepřiznal. A i to
zvíře má nejraději sebe samo.
Jenom bratr ji nesnáší, ale to
nikoho netrápí. A proč ji máme
tak moc rádi?
Ta chlupatá kulička přijde,
vyslechne vás, nechá se pohladit
a beze slova odejde. Přísahám,
že právě tohle nám dokáže
zlepšit den z minuty na minutu.
Každá rodina potřebuje svoji
kočku. Je to takový osobní
psycholog a kamarád v jednom.

Řekla bych, že i poměrně levný,
ale zrovna ta naše je rozmazlená.
Jsem si jistá, že za celým štěstím
naší rodiny stojí právě ona.
Při tom mám vážné podezření,
že my jsme jí vlastně ukradení.
Občas se na mě jen tak
bez důvodu mračí a pak mě
kousne do nohy. Nebo mi
shazuje po jedné věci ze stolu.
A minule mi potrhala svetr,
o kterém dobře věděla, že je
nový.
Vlastně čím více o tom
přemýšlím, tím více začínám
pochybovat o pravdivosti tohoto
svého povídání. Moje kočka je
hrozná potvora. Přehodnocuji
celé svoje povídání. V naší
rodině mám od teď nejraději
našeho psa a dlužím omluvu
bratrovi.

Barbora Pukanová, 3. A
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Portrét spolužáka

ilustrace: Barbora Hůtová

Mexické motivy

ilustrace: Tereza Pazderová

Maska

ilustrace: Ester Fiedlerová

Robot: Požírač úkolů

ilustrace: Jitka Vabroušková
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Výlet do Litoměřic
Vyrážíme se ubytovat.
Zastavujeme se v Lidlu,
abychom koupili potraviny
na večeři a snídani. A dál už
stoupáme do lesů, což nám dává
trochu zabrat.
Cestou jsme se omylem rozdělili
na dvě části a skupina, ve které
jsme my, se ztratila. ,,Kde jsou
ostatní?” ,,Kam máme jít?”
Otázka stíhá otázku,
protože část, která byla
před námi, už před námi není.
Naštěstí je s námi tělocvikářka,
paní profesorka Dvorščíková.
I ta si však povzdychla: ,,Ach jo,
co budem dělat?” (Smála se
při tom.) Nakonec jsme se
rozhodli, že zavoláme našemu
panu profesoru třídnímu, aby nás
navedl, kam máme dále jít.
Díky tomu jsme úspěšně teď
dorazili na místo ubytování.
Rychle do pokoje a hurá
na večeři, kterou si ovšem
musíme sami uvařit. U přípravy
špaget se velmi bavíme.
A potom již instrukce, co
všechno musíme dodržovat,
a sdělení programu na zítřek:
,,Ráno po snídani se vydáme

po okolí. Po návratu uklidíme
chatu a vydáme se zpět
do Litoměřic, kde si dáme oběd
a pak pojedeme domů.“ Všichni
jsme se rozešli do pokojů, kde
buď hrajeme společenské hry,
nebo si jenom povídáme.
Druhý den vstáváme v 7 hodin
ráno a jdeme na snídani (opět
nám ji nikdo nepřipravil).
A potom už vzhůru do okolních
lesů. Krása. Došli jsme k jakési
vyhlídce, kde vidíme do okolí,
ale moc toho nevidíme,
protože je mlha. Škoda.
V 11 jsme už zpět na skautské
chatě, kterou musíme uklidit.
Cesta zpět do Litoměřic je
příjemnější, neboť již nemusíme
funět do kopce, naopak stále
klesáme.
Ve městě máme půl hodiny
na oběd a pak už zase nádraží,
vlak - směr Mělník, domov.
Ve vlaku je sranda,
protože společně zpíváme
a užíváme si tento čas. Náš
skvělý výlet je však u konce.

Lenka Bruthansová, Veronika
Šubová, Natálie Veselá, 2. B

Dne 1. 11. 2021 se vydává třída
2. B na výlet do Litoměřic.
V osm ráno jsme se sešli
na vlakovém nádraží
na Mělníku. Cesta
do severočeského města trvá cca
hodinu. Nejprve směřujeme
k infocentru na krásném
historickém náměstí. Zde
necháváme naše velké batohy.
Přichází paní, která nás má
provést místy, kde se uchovává
radioaktivní odpad (?!).
Najednou slyšíme zajímavý

dotaz: „Je tato prohlídka nějak
nebezpečná?” Dostává se nám
uklidnění: ,,Nebojte, tato místa
nejsou nebezpečná, slouží pouze
jako taková naučná stezka
v bývalém dole Richard.“ Přežili
jsme (snad nejen pro tuto chvíli).
Čekáme, svačíme a následně
vyrážíme na Kalich. Cože?
Do věže tohoto jména, ze které
je vidět snad celé město. Výhled
zastínil skutečnost (zdánlivého?)
pohybu věže, který vyvolal
obavy z jejího zřícení.

Chodbami naší školy

Vánoce 2021 na naší škole
Už to budou dva roky, co tu
s námi je Covid. Pokazil nám
mnoho plánů a připravil
o nespočet zážitků, avšak
Vánoce 2021 jsme mu nenechali.
Statečně jsme se celé situaci
postavili a Vánoce na našem
gymnáziu uskutečnili. Některé
třídy se vydaly na výlet, jiné zase
zůstaly ve škole. My vám tímto
přiblížíme, jak žáci a profesoři
z různých tříd strávili poslední
vánoční den ve škole.
Tercie společně s dalšími třídami
sice neopustily areál školy, ale
i tak si uměly udělat hezký den.
Vánočního ducha udržely
pomocí cukroví, dárků
a vánočních koled, které dodaly
tu pravou atmosféru, ve 2. B
k tomu přibyl i vánoční
stromeček a ve vstupní hale žáky
vyrobený betlém. Ve třídách se
hrály populární deskové hry,
díky kterým den uběhl ještě

rychleji, někde zakončil celý
program film.
Kvarta s paní profesorkou
Hilskou se 22. prosince vydala
vlakem do Litoměřic, kde
navštívila expozici Gotika –
Umělecká topografie regionu
severních Čech ve 13.–16.
století. V poledne se vrátila
zpátky na Mělník, kde si
nezapomněla popřát krásné
Vánoce.
Kvinta také neváhala a ještě
před Vánoci se rozhodla
navštívit muzeum v Ústí
nad Labem. V poslední školní
den už jen odpočívala a hrála
společenské hry.
Oktáva v mrazivém posledním
dnu školy navštívila tři mělnické
kostely, sv. Ludmily, Čtrnácti
svatých pomocníků a sv. Petra
a Pavla. Jejich prohlídka byla
doplněna výkladem paní
profesorky Špačkové. Vrcholem

foto: Erika Duchková, pod jejímž vedením betlém vyrobila sekunda.

byl malý koncert pro oktávu,
Bachovy a Kuchařovy skladby
jim zahrál varhaník František
Šťastný, který jim také tento
královský nástroj představil
a zájemcům umožnil zahrát si

na něj. I přes tyto zážitky všichni
rádi utíkali do vytopené školy.

Matěj Hulička, Karolína Jiřinská,
Markéta Richterová, Anna

Zlesáková, 2. B
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Gympláci v teplákách
V tomto článku se zaměřím
na oblékání mladých lidí
a pokusím se vysvětlit, co stojí
za jeho popularitou.
 
Pokud se pohybujete v okolí naší
školy, nemohlo vám uniknout,
jak často nová generace nosí
tepláky, dresy a další podobné
sportovní oblečení. Pro některé
lidi to může být opravdu
zvláštní, ba dokonce
nepřijatelné, aby se někdo takhle
oblékal do společnosti. Takoví
lidé tu budou vždycky, ale
pravdou je, že většina
společnosti tento styl, též známý
jako Athleisure, již přijala
a dokonce přebrala za svůj
vlastní.
 
Co tedy stojí za tímto trendem
posledních let? Odpovědí je
hned několik. Jednou z nich jsou
objevy nových funkčních látek,
které ze sportovního oblečení
činí jeden z nejpohodlnějších
kousků na nošení. Pro typického
Čecha ve středním věku je tento
styl nepochopitelný, ale pokud
bychom se na toto téma koukli

celosvětově a přesunuli se
na druhou stranu světa do USA,
zjistili bychom, že sportovní
oblečení je každodenním
výběrem skoro každého
Američana. USA je dokonce
na špičce žebříčku v prodeji
tohoto oblečení a tvoří
neuvěřitelných 30 %
celosvětového prodeje. Jeden
z dalších faktorů, proč je
sportovní oblečení stále
populárnější, je zájem mladých
lidí o zdravý životní styl
a sportovní aktivity. Tomu, že
tento trend nabírá na oblibě víc
než kdy předtím, nasvědčuje
i nárůst celosvětového prodeje
o 8 %.
 
Dle mého názoru je hlavní
výhodou tohoto oblečení, že je
velmi multifunkční a vhodné
pro většinu situací, protože je
designové, příjemné na nošení,
pružné a atraktivní. Takže, jak
by řekla mladá generace, hoďte
se do chillu a nastupte na vlnu
trendů budoucnosti.

Oldřich Kajzr, sexta

Džungle
Budujeme džungli. Konečně
budou mít zvířata z gymplu
zákoutí, kde budou moct trávit
svůj volný čas. Útočiště.
Věnujeme tomu dost času -
i sobotního (ale nejen)!
Odehrávají se zde neskutečné
příběhy (např. s kraťasy
předsedy studentské rady).
O tom ale až příště.
sexta 

Erasmus+ v Maďarsku: The Words to Say It
Areál pobytu byl až na malé
pokoje skvěle vybavený,
s velkou společenskou místností,
moderní kuchyní s výborným
jídlem a sympatickým kuchařem
a příjemným venkovním
prostorem.
Téma tohoto Erasmu byla
sociální a emoční inteligence.
Každý den jsme měli nabitý
program spočívající v rozličných
aktivitách, na které jsme se těšili
a vždy si z nich něco zajímavého
nebo důležitého odnesli.
Také jsme si neustále
vylepšovali naši angličtinu,
poněvadž to byl jediný jazyk,
jímž se dalo komunikovat
s účastníky z jiných zemí.
Velká národností rozmanitost
představovala jeden z hlavních
plusů tohoto programu.
Díky International Nights
(mezinárodní večery) každá
národnost, včetně nás, měla

možnost představit svoji zemi,
tradice a kulturu. Společně
s Čechy se programu zúčastnili
příslušníci 13 dalších národů.
Jednou z hlavních částí
programu byla návštěva města
Gyöngyösu, kde jsme
připravovali hravý vzdělávací
program pro sociálně slabší děti
přes organizaci Együttható.
 
Tento i ostatní erasmy jsou vždy
skvělým zážitkem, kde poznáte
spoustu zajímavých lidí a něco
se i naučíte.
 
Na Erasmus můžete jet i vy,
a pokud vás zajímá cena, tak
nemusí, protože je to pro vás
celé zdarma!

Štěpán Kuchynka, Max Uxa, sexta
Od 16. do 24. listopadu 2021 se
konal výměnný pobyt Erasmus
v maďarském městečku Gánt,
nacházejícím se zhruba hodinu
cesty od hlavního města

Budapešť.
Akci za českou výpravu
organizoval Vladimír Škuta
(Tmelník z. s.), který nás
dodávkou dopravil až na místo.
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Rozhovory s absolventy 1: Doc. Mgr. Jindřich Marek, Ph.D.
Ústav informačních studií
a knihovnictví FF UK
studentem GJP 1993-1997
 
Čemu se v současnosti
věnujete? Jaký je obsah vaší
práce?
Jsem docentem na Ústavu
informačních studií
a knihovnictví. Jak napovídá
název, věnujeme se také
historickým knihovnám.
V současnosti jsme se zaměřili
na rukopisné knihy ve velkých
sbírkách z rudolfínského období.
Mohlo by se zdát, že na přelomu
16. a 17. století rukopisy nehrály
významnou roli. Ve skutečnosti
se ukazuje, že byly důležité jako
dedikační exempláře, které
někdo třeba věnoval
panovníkovi nebo které kolovaly
mezi šlechtou a dalšími
mecenáši. Rukopisná knižní
kultura měla svůj význam, který
potom ztratila po třicetileté
válce. Výsledky našeho
zkoumání chceme představit
v knize, která by měla vyjít
v příštím roce.
Zabrousíme do vašich
studentských let. Jaké jsou
vaše vzpomínky na studium
na GJP? Vzpomínáte občas?
(smích) Vzpomínám
samozřejmě na svoje učitele,
např. paní profesorku Ilonu
Němcovou nebo Renatu
Špačkovou, ale i další. Naším
třídním byl profesor Milan
Schweigstill. Často rád
vzpomínám na historické
semináře, díky nimž jsem dostal
dobrou výbavu pro budoucí
studium. Vzpomínám také
na své spolužáky a největší
profesorské legendy, např. Jiřího
Pokorného a Františka Zemana.
Kdybyste se mohl vrátit
do studentských let, změnil
byste něco?
Když se zaměřím na studium,
myslím, že jsem si vybral dobře.
Například jsem studoval
angličtinu a němčinu, oba jazyky
se mi dodnes hodí. Dříve nebyly
humanitní předměty
propojovány s exaktními, ale
dnes je to jinak. Takže
ve zpětném pohledu bych se
možná radši více věnoval
matematice, která mě bavila
a kterou díky mé nynější práci
v ÚISK využiji. Co se týče
osobního života, možná bych se
snažil více dívat kolem sebe
a odpoutat zrak od knih.
Zúčastnil jste se
nadstandardních aktivit
(olympiáda, závod, zájmový
útvar…)?
Nikdy jsem nebyl moc
sportovec, ale dnes to
vynahrazuji turistikou,

a kdybych mohl, tak bych to
změnil. Moc si nevzpomínám
na nějaké olympiády.
Vzpomínám si jen
na středoškolskou odbornou
činnost, tam jsem zabodoval
s historickou prací.
Jak vás studium ovlivnilo?
Studium mě ovlivnilo hodně. Jak
jsem už říkal, tak mě nejvíce
bavil dějepis, ale potom
i matematika, vždy jsem chtěl
poznat minulost a její vliv
na současnost. Bavilo mě hledat
kořeny nedávných událostí,
zajímal jsem se o dějiny kultury
atd. Takže v tomhle smyslu jsem
měl jasno, že chci studovat
historii. K historii jsem si vybral
obor pomocné vědy historické,
které jsem tehdy chápal jako
určitý klíč k historii, možnost,
jak rozšířit obecné poznání dějin
o nějaké konkrétní nástroje, jak
se dobrat konkrétních informací.
Ovlivnil vás někdo konkrétní?
Tak tady bych se vrátil
na základní školu. V osmé,
tehdy poslední třídě jsme dostali
vyučujícího Františka Purše,
kterého možná znáte jako
mělnického historika a učitele,
ten mě ovlivnil hodně v zájmu
o dějiny, protože my jsme měli
předtím tři roky učitelku, která
měla aprobaci na češtinu
a hudební výchovu. Dějepis
vyučovala jaksi navíc a během
tří let jsme dospěli k husitství,
možná k třicetileté válce. Dál
jsme nevěděli zhola nic.
Na začátku 8. třídy pan učitel
Purš přišel, proklepnul si nás
a zjistil, co víme a nevíme.
Upřímně se zhrozil (smích)
a řekl, že s námi dějiny probere
za rok. To žáci moc
nepodporovali, protože byl
zvyklý psát na tabuli celé věty,
které jsme museli přepisovat
do sešitu, a i žáci, které látka
bavila, dost bolela ruka (i mě).
Ale jeho výklady byly v té době
něčím novým a zajímavým. To
byla postava, která mě hodně
ovlivnila, protože jeho rozhled
byl obrovský. Třeba dodnes si
pamatuji, jak nám na tabuli
maloval takový kruh
od extrémní levice k extrémní
pravici, že jsou si vlastně hodně
blízko. Dokázal uvažovat o 20.
století systémově. Také věděl
hodně o městě Mělníku.
Na gymnáziu to byly obě
profesorky dějepisu, Ilona
Němcová a Renata Špačková.
Obě, každá trochu jiným
způsobem, přispěly k tomu, jak
jsem se vyprofiloval později
v rámci studií. Ilona Němcová
nás vedla hodně k uvažování
o moderních dějinách, později
jsme s ní měli i jeden

z historických seminářů. Renata
Špačková nás zase vedla
k detailnímu poznávání
historických pramenů zejména
ke kulturním dějinám
středověku, k četbě odborných
časopisů, ale i k mikrohistorii
(lokálním dějinám). Na obou
bylo vidět, že je to baví, a hodně
jsem se z jejich výkladů naučil.
Co považujete za největší
úspěch ve vaší práci?
Na to se těžko odpovídá. Je
těžké oddělit pracovní a osobní
úspěchy. Čtrnáct let jsem
pracoval v Národní knihovně
v oddělení rukopisů, kde jsem se
věnoval třeba vytváření
katalogů, ale zároveň jsem psal
i nějaké články nebo knihy.
Za určitý úspěch považuji, že
v novém povolání, které jsem
získal přechodem na univerzitu,
jsem se více našel. Přináší
bádání, zároveň ale umožňuje
vést živý dialog se studenty
o nových zjištěních. Práce je
v tomhle smyslu komplexnější.
Asi nedokážu říct, co bylo
takovým konkrétním úspěchem,
ale myslím si, že téma rukopisů
na přelomu 16. a 17. století je
zajímavé. Až vyjde knížka,
určitě na ni budu hrdý.
Za profesní úspěch považuji
určitě habilitaci.
Jak vás, případně vaše okolí,
ovlivnila tato doba (covid)?
Určitě mě ovlivnila,
protože určitá izolace, ve které
jsme se ocitli, se promítla
do našich životů. Bylo mi líto,
že se nemůžeme potkávat se
studenty, protože osobní
komunikace s sebou nese gesta
a kontext, a když jsme odkázáni
na prostředky dálkové
komunikace, tak samozřejmě
normální lidská komunikace,

potažmo její účastníci, trpí.
Jaké máte cíle v kariéře
a rodinném životě?
Pokud jde o rodinný život,
máme dvě děti, takže cílem je,
aby dorostly, dospěly,
dostudovaly a potom se vydaly
na svou pouť životem. Pokud
jde o profesní dráhu, tak nyní je
mým cílem dokončení knihy,
kterou jsem zmiňoval. I nadále
se hodlám zaměřovat na kulturní
dějiny středověku a raného
novověku.
Jaké jsou vaše koníčky?
Určitě je to turistika, vyrážíme
do okolí, nebo i kus dál,
poznáváme krajinu, jak se do ní
otiskly dějiny, to znamená, že
navštívíme nějakou stavbu
nebo zámek. To je můj hlavní
koníček. Pak určitým mým
koníčkem je hledání způsobů,
jak vyhodnocovat historická data
automaticky, ale to je trochu
omezené tím, že ze starších
období nemáme nějaké
kompletní datové sady.
Vedle klasických koníčků, jako
jsou turistika a četba beletrie,
rád trávím čas se svojí rodinou,
se svými syny, kterým je devět
a třináct. To je pro mě svým
způsobem inspirující, neboť
někdy dokážu na svět svých
studentů nahlédnout přes naše
kluky, protože samozřejmě
trendy, které jsou mezi našimi
mladšími studenty, mi starší kluk
už určitým způsobem
zprostředkovává.
Co byste vzkázal studentům
na gymnáziu?
Vzkázal bych, aby studenti byli
zvídaví a zajímali se o dění
kolem sebe.

Daniel Bureš, Tomáš Holešovský,
Ondřej Svoboda, 2. B
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Rozhovory s absolventy 2: Prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D.
Radboudova univerzita,
Nijmegend, Nizozemí
studentkou GJP 1989-1993
 
Jste známá jako významná
vědkyně. Jaký je přesně obsah
vaší práce?
Jsem profesorka chemie. Vedu
skupinu mladých vědců a spolu
zkoumáme nové reakce,
zjišťujeme, jak fungují. Polovina
mé práce je také výuka
na univerzitě.
V současné době působíte
v Nizozemsku. Proč jste se
rozhodla pro tuto zemi? Jaký
je rozdíl mezi životem
v Nizozemsku a v Česku?
Pro vědce je důležité, aby občas
udělali nějakou změnu. Začali
výzkum novým směrem, začali
spolupracovat s vědci z jiných
oborů nebo rovnou změnili
místo. Když přijdete na nové
pracoviště, vždy získáte novou
inspiraci a nový pohled na vědu.
V minulosti jsem pracovala
krátce v Berlíně na Technické
univerzitě a na několika
ústavech Akademie věd
a nakonec deset let na Univerzitě
Karlově. Pak jsem již cítila, že
se na UK už nemůžu dál rozvíjet
a že bude lepší, když půjdu
na jinou univerzitu. Radboud
univerzita v Nizozemsku pro mě
byla nejlepší varianta. Jaký je
rozdíl mezi životem
v Nizozemsku a v Česku?
V Česku mám rodinu a přátele,
což je velmi silná vazba
a důvod, proč tady budu
vždycky doma. V Nizozemsku
ale můžu dělat svoji práci lépe.
Nizozemci jsou progresivní
ve vědě i ve vzdělávání. Jsem
ráda, že můžu pracovat s lidmi,

kteří přemýšlejí, jak pracovat víc
efektivně a jak můžeme naší
prací lépe prospět společnosti.
Společnost v Nizozemsku je
vzájemně ohleduplná, pozorná
a přátelská.
Jaké jsou vaše vzpomínky
na studium na gymnáziu?
Smíšené. Na gymnázium jsem
nastoupila v roce 1989, takže
jsem tam prožila dobu sametové
revoluce a změn, které přišly
po ní. My jsme si přáli rychlé
změny, ale gymnázium
potřebovalo na transformaci
nějaký čas. Je jasné, že ze dne
na den nelze vykouzlit nové
učitele cizích jazyků
nebo změnit výuku historie
nebo filozofie. My jsme ale
nebyli ochotní zůstávat
kvůli tomu v minulosti a to
způsobovalo poměrně velké
tření. Vzpomínám ráda na různé
kamarádky, které jsem
na gymnáziu měla a se kterými
jsme zažily celkem dost legrace.
Některé vztahy mi zůstaly
na celý život.
Věnovala jste se mimo
studium i jiným aktivitám?
Na začátku gymnázia jsem dost
sportovala, potom jsem nějakou
dobu chodila do tanečního
kroužku a hrála jsem na klavír.
Motivovala vás ke studiu
chemie výuka na gymnáziu?
Ne. V době, kdy jsem chodila
na gymnázium já, byla výuka
chemie dost hrozná. K chemii
jsem se dostala až ve čtvrtém
ročníku, kdy výuka chemie už
nebyla. Našla jsem doma
učebnici biochemie a začalo mě
fascinovat, jak jsme schopní
rozumět procesům
v organismech. Ta fascinace mě

dodnes neopustila. Nevěnuju se
sice biochemii, ale zkoumáme
detaily mechanismů chemických
reakcí.
Co považujete za svůj největší
úspěch ve vědecké kariéře?
Největší úspěch asi bylo
vyvinutí kryogenní iontové
spektroskopie. Díky ní můžeme
studovat strukturu různých
iontů. Například jsme byli
schopní dokázat, že benzen
změní strukturu ze známého
šestičlenného kruhu na pyramidu
s pětičlennou základnou, pokud
mu odstraníte dva elektrony.
Jaký je příští cíl ve vaší práci?
Teď pracuji na vývoji nových
katalyzátorů pro redukci CO2.
Můj cíl je pomocí našich
spektroskopických metod
ukázat, jaká je cesta
k vylepšování katalyzátorů.
Jak vás ovlivnila doba
covidová?
Vědecký život se hodně změnil.
Dříve jsme všichni hodně
cestovali. Přednášela jsem
na konferencích a byla jsem také
zvaná na návštěvy jiných
univerzit. V posledních dvou
letech toto cestování v podstatě
úplně ustalo. Místo toho všichni

komunikujeme online. Do určité
míry to naši komunikaci
zjednodušilo, ale zároveň ji to
také dost omezilo. Myslím, že se
všichni těšíme, až spolu budeme
moct mluvit osobně.
V posledních dvou letech se také
hodně změnila výuka. V době,
kdy jsme museli učit online,
jsme byli nuceni hledat jiný
způsob výuky a jiné způsoby,
jak studenty zapojit do práce.
Myslím, že jsem se celkem
hodně naučila a že spousta
změn, které jsme udělali,
zůstane i do budoucna.
Máte nějaké životní motto?
Něco, co vás povzbudí, když se
zrovna příliš nedaří?
Kdysi jsem slyšela rozhovor
s Veronikou Žilkovou a ta říkala,
že její motto je „hlavně se z toho
nepo...” Okamžitě jsem si ho
přivlastnila. To je skvělé motto
a hodí se prakticky ve všech
situacích. Rozhodně se hodí,
když se mi nedaří nebo máme
nějaké problémy. Je to ale také
dobré motto, když má člověk
nějaký úspěch nebo něco slaví.

Anna Poláková, 2. B

Studentská rada GJP
Studentská rada má
mezi študáky velice nepěknou
pověst. Kdybyste se zeptali
deseti náhodných lidí, co že to
vlastně je ta studentská rada,
jsem si jistý, že minimálně tři
z nich by vám odpověděli něco
ve stylu „banda opic“
a podobně.
 
Není se čemu divit, rok a čtvrt
nebylo o studentské radě ani
vidu, ani slechu. K tomu
nenapomáhala ani skutečnost, že
zástupci často postrádají potřebu
informovat o dění rady svoji
třídu či profesora. S touto
nedisciplinovaností mám značné
problémy, protože potom
opravdu nikdo neví, co jsme
na jednáních projednali, a školou
se šíří zvěsti o tom, že předseda
létá na koštěti.

Vědomí žáků o tom, že tu
studentská rada je a co dělá, mi
připadá důležité. Složitější to je
samozřejmě v praxi, apeluji
na zástupce, aby pravidelně
informovali své třídy a profesory
o tom, co je zrovna aktuální.
Nedá se říci, že by to zrovna
fungovalo. Adri Soares Maciel
a Kuba Sitta zkouší propagaci
studentské rady protlačit
přes instagram, což by podle mě
mohlo oslovit mnohem více lidí.
 
Měl bych radost, kdyby se opět
podařilo rozšířit povědomí
o radě mezi široké študáctvo.
V současné chvíli je studentská
rada v jakési oddělené ohrádce
od zbytku gymnázia, ano, banda
opic v teráriu. Práce, diskuze
a jednání o čemkoliv už jsou
potom zkreslené,

protože jednání jsou pouze v této
bublině, která ztratila kontakt se
zbytkem školy. K tomu všemu
zmatku napomáhá i fakt, že
na studentskou radu nechodí
zástupci všech tříd na gymnáziu
a většinou zástupci z dvou tříd
chybí.
 
Na druhou stranu jsem rád, že se
přes všechny nedostatky
podařilo Majdě Gombíkové
a Adri úspěšně zorganizovat akci
s re-mobily či VIBUČ, virtuální
burzu učebnic. V praxi se ukáže
až v září, nicméně je připravená
již nyní.
 
Připouštím, že se v daném
prostředí teprve rozkoukávám,
a uvidíme, co všechno ještě
studentská rada vyvede.

foto: Renata Špačková

Josef Kryml, sexta, předseda
studentské rady
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Rozhovor s Josefem Krymlem, předsedou SR

Josef Kryml: Květoslava

vstup do politiky byly zavřené
východové dveře z jídelny.
Minulý rok jsem zkoušel
kandidovat, ale neuspěl jsem (o
jediný hlas). V dalším roce jsem
byl jediný kandidát. Ostatní
usoudili, že je to moc
zodpovědnosti, takže to zbylo
na mě.
Jaké jsou cíle a čeho chce SR
pod tvým vedením dosáhnout?
Jaký je váš největší úspěch?
Již se mi podařilo naplnit můj
volební program. V jídelně
máme dvoje dveře: pro vchod
a východ. I když se to zdá jako
maličkost, stálo mě to spoustu
úsilí. Následovaly i další akce.
Sběr starých mobilů
pro recyklaci a valentýnská
přáníčka také sklidila úspěch.
V tuto chvíli se snažíme
zrealizovat virtuální burzu
učebnic.
Jaký používáš přípravek
na vlasy?
Mám speciální rituál. Každý
měsíc při úplňku vyvedu svou
třírohou kozu Květoslavu
na kopec ve Lhotce, kde ji
slavnostně podojím. Její mléko
mi zlepšuje vlasy, pleť i chlupy.

Sylvie Málková, Markéta
Richterová, 2. B

Studenti GJP mají možnost
ovlivňovat dění ve škole
prostřednictvím studentské rady.
Její předseda nám odpověděl
na několik otázek.
Jak těžké je vést SR?
Je to náročné. Učím se

organizovat lidi, setkávám se
s jejich nezodpovědností, kdy
neplatí to, na čem jsme se
společně dohodli, vázne přenos
informací do tříd.
Jak ses dostal do této funkce?
Primárním podnětem pro můj

Valentýn

Re-mobil

Džungle

Komedie o dveřích

foto: ilustrační

Dveře u jídelny, zní to
nezajímavě, že? Možná ano, ale
situace, která nastala právě
kvůli těmto dveřím, je tak trochu
na hlavu.
Nejdříve byly zavřené, potom
otevřené a pak zase zavřené. Tak
ať se už rozhodnou. Naštěstí
v tuhle chvíli jsou otevřené. Jak
by se totiž zavřenými dveřmi
předbíhalo ve frontě? Přesně o to
se zde válčí. Koho by jinak
zajímalo, jestli jsou nějaké
nezajímavé staré dveře zavřené,
nebo ne. Schválně se nad tím
zamyslete. Pospícháte
na autobus, blížíte se k jídelně
a už z dáli vidíte, že tam stojí 30
lidí. Jenom blázen by tohle chtěl
odstát. Tímto prosím naši

nejmilovanější paní ředitelku,
aby dveře nechala otevřené,
prosím.
Rozhodování o tom, jestli budou
dveře otevřené, nebo ne, radši
nebudu vůbec rozebírat. Ale
jedno říct můžu, bylo to pěkně
ostrý. Bylo to jako souboj
McGregora a Khabiba
nebo 2Pac a Biggie. Ano, až tak
to bylo zlé. Nebyla to žádná
legrace.
Avšak toto už je za námi. Takže
dveře necháme tak, jak jsou,
a všichni budou šťastní. Ale
vážně, nechte je otevřené... Ten
bus chci stihnout.
 
Josef Resutík, sexta


