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V NEFORMÁLNÍ DEN V PÁTEK 23. ÚNORA SE NEZPOMEŇTE 

PATŘIČNĚ OBLÉCT! 
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ÚVODNÍK 

Na osmnáctku 

v datu jsme si sice 

možná už pomalu 

zvykli, Kompot je tu 

v novém roce ale 

teprve první. A tak 

třikrát hurá, konečně 

se můžeme těšit 

například na report 

z lyžáku nebo matu-

ritního plesu! Je 

toho opět ale samo-

zřejmě mnohem víc, 

tak neváhejte  

a pusťte se do čtení. 

A žádné výmluvy – 

zkouškové období 

skončilo a známky 

se nemilosrdně uza-

vřely, takže prohlá-

šení typu „nemám 

čas, nestíhám vůbec 

nic kromě učení a už 

jsem tři dny nespal“ 

přicházejí v úvahu 

zase až za půl roku. 

Takže… co víc si 

přát? 

Eliška Volencová 
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LYŽAŘSKÝ VÝCVIK KVINTY A A B 

Sněhu si tady v Praze moc neužijeme, tím spíš nás ale nadchla neporušená 

bělostná pokrývka, která nás přivítala v rakouském Tauplitz. Tam jsme se 

v prosinci vypravily dohromady dvě třídy – zástupci hornopočernických lyža-

řů a snowboardistů z kvinty A a reprezentanti detaše z kvinty B. 

Hned první den nás čekalo rozřazování do skupin, při kterém jsme museli 

nemilosrdně čelit tváří v tvář svým lyžařským (ne)dovednostem. A tak jsme 

hezky jeden po druhém sjížděli první svah, podrobeni zkoumavým pohledům 

našich instruktorů, z jejichž úst k nám poté zazněl konečný verdikt. Zábavu 

jsme si ale nakonec užili všichni, ať už jsme skončili v prvním, druhém, nebo 

třetím družstvu. Troufám si říct, že se taky každý dle svých možností zlepšil. 

Myslím, že na konci týdne jsme se všichni cítili už mnohem jistěji, a to třeba  

i na těch nejpříkřejších černých sjezdovkách! 

Nesmím samozřejmě zapomenout ani na takzvané lachtaní družstvo, které se – 

jak vám už možná došlo – skládalo ze všech našich snowboardistů. 

Večery nám zaplňovaly jednak přednášky o lyžování a zimních sportech 

obecně, jednak taky nejrůznější soutěže a hry. Některé z nich jsme připravova-

li sami, jiné si pro nás přichystali vedoucí kurzu. Při všech jsme se ale nasmáli 

a někdy i potrápili naše mozkové závity. Za vrchol zábavy bych pak jedno-

značně označila týmovou kreativní soutěž, díky které jsme v našich řadách 

objevili skryté talenty a možná i budoucí úspěšné skladatele, básníky a taneč-

níky. Všechna družstva se opravdu vytáhla a svá vystoupení propracovala 

k dokonalosti. 

Celý týden jsme si 

báječně užili, a do-

konce u toho trochu 

protáhli i naše chabé 

svalstvo. Takže pro 

budoucí kvinty – 

máte se na co těšit! 

Eliška Volencová 
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BESEDA S VÁCLAVEM MORAVCEM 

Asi každý z nás někdy viděl pořad České televize Otázky Václava Moravce. 

Někdo možná dokonce viděl i relativně nový pořad ČT 1 nazvaný Fokus Vác-

lava Moravce. My – studenti druhého stupně Gymnázia Chodovická – jsme 

dokonce měli tu čest, a mohli jsme natáčení Fokusu navštívit. Akce to byla 

bezesporu zajímavá, jen většina nás, bohužel, po asi tříhodinovém natáčení 

v pražské Továrně v Holešovicích promrzla. Neboť Továrna je poměrně velký 

objekt, a tudíž oříšek pro vytopení, když se nezačne topit včas... 

Proto jsme všichni velmi uvítali, když jsme se dozvěděli, že je plánovaná be-

seda s panem Moravcem, ale pozor – v teple a pohodlí našeho gymnázia. Sta-

rosti z dalšího nachlazení jsme tak hodili za hlavu a v pondělí 18. prosince 

jsme se sešli spolu s panem Moravcem v učebně ZSV.  

Diskutovali jsme o různých tématech. Sice jsme byli od paní profesorky na 

češtinu zaúkolováni vymyšlením si alespoň jednoho dotazu, to ale nebylo 

vůbec nutné. Václav Moravec sám začal „diskuzi“, která se postupně krásně 

rozvíjela a my jsme tak vyslovili jen pár otázek, co se zrovna hodily k tématu. 

Začali jsme si povídat o tom, jak moc nás ovlivňují média, náš host zavzpomí-

nal, jaké to bylo za jeho mládí a jaké je to dnes. Dal nám typy na kvalitní seri-

ály a my zase jemu. Přes média jsme dopluli až k politice. Nová vláda, nad-

cházející prezidentské volby, příběhy z natáčení Otázek. Toho všeho jsme se 

okrajově dotkli a najednou byl konec besedy. 

Já osobně musím říct, že mě už podruhé překvapilo, jak moc je pan Moravec 

stále „lidský“. Je to známá osoba, vidíme jeho tvář především na obrazovkách, 

ale s námi hovořil jako se sobě rovnými. Umí se skvěle vyjadřovat, což si žádá 

jeho povolání, působí přitom nenuceně, přátelsky a otevřeně. Je to vzdělaný 

člověk, který nás všechny svou návštěvou určitě 

pozitivně ovlivnil a inspiroval. 

Hedvika Nová, septima A 
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GLADIÁTORSKÉ HRY 

21. a 22. prosince se letos, jako každý jiný rok, na naší škole odehrály  

„GLADIÁTORKY“. My primáni jsme se rozdělili na dvě skupiny (S1 a S2)  

a každá skupina se byla podívat v jiné třídě. Skupina S1 byla v kvintě A  

a skupina S2 v sextě A. Následující text se bude týkat především sexty A, 

protože jsem tam byla já. Všichni studenti si v menších skupinkách připravili 

pololetní prezentaci na vybrané téma, o kterém se radili s profesorem na daný 

předmět. Celé pololetí na zadaném tématu pracovali a výsledek prezentovali 

před námi primány, a také samozřejmě před svými spolužáky a profesory. 

Jako první se představila „Lepší“ realita, druhými byli Lidé bez domova, třetí 

bylo téma Měna a peníze, potom Sledovací zařízení, následovaly Amazonka, 

Stachelberg, Věda jako pomocník aneb Chemie v kriminalistice a jako posled-

ní proběhlo téma Vzpomínky a paměť. 

Mne nejvíce zaujala prezentace „Lepší“ realita, která se týkala virtuální reali-

ty. Virtuální realita je technologie, která vytváří simulované prostředí – iluzi 

skutečného světa (např. v lékařství, při pilotování či výcviku boje) nebo fik-

tivního světa počítačových her. Pomocí speciálních brýlí jsme si mohli vše 

vyzkoušet „na vlastní kůži“ a přenést se do jiného světa. 

Na závěr se hlasovalo o vítězi, i my jsme se zúčastnili. V sextě A vyhrála 

„Lepší“ realita, druzí skončili Lidé bez domova a třetí byla Chemie 

v kriminalistice. Také v kvintě A vybrali vítěze. Na prvním místě skončilo 

téma Fóbie, druhé byly Archetypy a třetími se staly Vynálezy, které změnily 

svět. 

Ty dva dny byly super. Myslím, že jsme si to všichni užili a já už se těším na 

příští rok, až na jejich místě budu stát i já. 

Natálie Přindová 

VÝSTAVA OBRAZŮ JOSEFA LADY V TANČÍCÍM DOMĚ 

V úterý 23.1. nás paní profesorka Francová a pan profesor Ludmila vzali na 

výstavu obrazů s názvem „Sedmičky Josefa Lady“ 
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Ve třech patrech Tančícího domu bylo k vidění nespočet 

obrazů s veselými motivy až po ty zimní, ale i obrázky, 

které známe z některých pohádek. Vystavena byla i figurína 

Josefa Lady a některé jeho osobní věci, které se dochovaly. 

Kromě obrazů se na výstavě promítaly Ladovy dětské fil-

my, prohlédnout jsme si mohli i jiné exponáty. 

Na závěr výstavy jsme se šli podívat na vyhlídku Tančícího 

domu. 

Aneta Kořenková 

PLES OČIMA PRIMY… 

Na tento okamžik jsme se už dlouhou dobu všichni těšili. 31. 1. 2018 Imatri-

kulační ples! Určitě se shodneme, že se ples povedl a lepší to snad ani být 

nemohlo. Nástup, šerpování, květiny, „medaile“ s J. A. Komenským, a už 

z nás jsou právoplatní studenti 

gymnázia. I naše překvapení, 

obou prim, byla moc krásná a 

bylo vidět, že si na tom všichni 

dali záležet. I když jsme se 

těšili, byli jsme zároveň i napja-

tí, jak to celé bude vypadat. Všem určitě patří velký dík. Byl to jeden 

z nejkrásnějších zážitků a doufám, že na něj nikdo nezapomene. Ples už máme 

šťastně za sebou a další na nás čeká až za sedm let, ten maturitní. 

Natálie Přindová 

 

…A OČIMA SEPTIMY! 

Stojíme vedle pódia. Sledujeme okolní dění a čekáme, až maturanti zástupcům 

naší třídy konečně předají žezlo. Ono pověstné žezlo, se kterým přebíráme 

post těch nejstarších a nejzkušenějších studentů gymnázia.  
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Předávání žezla je pro septimány vždy nejdůležitější část večera. Každý ples 

je vždy krásný a dojemný, ale septimán ho vnímá už trochu jinýma očima. Při 

pohledu na naše starší spolužáky a kamarády, jež slavnostně a duchaplně kráčí 

po červeném koberci vstříc paní ředitelce a třídním profesorům, kteří je ofici-

álně pasují na maturanty a předávají jim květiny, si uvědomujeme, že příští 

rok jsme to my. Jsme to my, kterým nyní začínají starosti ohledně dalšího 

plesu. Jsme to my, kteří budou za rok stát na parketu v krásných šatech či ob-

leku s šerpou přes rameno. Jsme to my, kteří si musí pomalu, ale jistě vybírat 

semináře, maturitní předměty a vysokou školu.  

Je nám všem trochu do breku, když si představíme, že naše kamarády už příští 

rok nebudeme vídat na chodbách školy. Celý večer je ve znamení příjemných 

rozhovorů, focení a šťastných shledání s bývalými studenty. Kolem jedenácté 

hodiny večerní ale celý sál 

ztichne a vyčkává, až začne 

tak žádané překvapení matu-

rantů. Ani letos nezklamali a 

obě třídy předvedli famózní 

show, která sklidila obrovský 

potlesk. V ten moment je v 

očích maturantů vidět obrov-

ská úleva a štěstí. Všechna 

snaha zorganizovat tak krás-

ný a nezapomenutelný večer 

se vyplatila. Vše se povedlo a 

je to za nimi. 

My jim můžeme popřát už jen štěstí. U maturity. U přijímacích zkoušek.  

V životě. 

Natálie Hrbková, septima A 

PYEONGCHANG 2018 

Zimní olympijské hry 2018, oficiálně XXIII., se odehrávají v jihokorejském 

Pyeongchangu. Slavnostní zahájení proběhlo 9. února, ukončení se uskuteční 

25. února 2018. V Jižní Koreji se koná olympiáda již podruhé, první olympij-

ské hry v této zemi proběhly v roce 1988 v hlavním městě Soulu.  
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Disciplíny, jako jsou biatlon a běžecké lyžování, se konají v horském středisku 

Alpensia, které je od centra Pyeongchangu vzdáleno 180 km, ale díky nové 

železnici se sem dostanete ani ne za hodinu. Tomu, kdo by chtěl zažít jedineč-

nou atmosféru, se to pěkně prodraží. 9denní balíček, který obsahuje letenky, 

ubytování a vstupy na jednotlivá sportoviště, může vyjít až na 200 tis. Kč.  

Česká republika vyslala do Asie 85 sportovců. Letní OH v roce 2012 prosluly 

českými holínkami, a proto čeští designéři neotáleli ani letos. Navrhli další 

úžasnou olympijskou kolekci s čepicí zvanou raškovka, na počest Jiřího Rašky 

(výtečný skokan na lyžích a vítěz olympijských her 

z roku 1968  

pozn. red.).  

Naším největším dosavadním úspěchem je zlatá 

medaile snowboardistky Ester Ledecké v obřím 

paralelním slalomu, stala se tak vůbec prvním čes-

kým lyžařem, který zvítězil na ZOH.  

Doufáme, že česká výprava získá ještě mnoho me-

dailí a vylepší tak maximum z předešlých let. 

Radek Zábal, Jan Uma 

ROZHOVOR S JANEM KOLROSEM: PÁR 

RYCHLÝCH POSTŘEHŮ Z ASIE 

Už od malička většina z nás sní  

o cestě kolem světa, kterou usku-

tečníme, až budeme velcí. Když 

ale k této životní etapě dospějeme, 

sny vystřídá realita a my si musíme 

srovnat životní priority. Cestování, 

nebo studium? Můj starší bratr Jan 

si vybral obojí. Po dvou letech na 

univerzitě v Dánsku odjel studovat 

na semestr do Macau. Při té příle-

žitosti o prázdninách procestoval 

velkou část Asie. 

Jaké všechny asijské země jsi 

letos navštívil? 

Nejdřív jsem byl půl roku 

v Macau. Potom jsem odjel do 

Thajska, Laosu, Číny, Hongkongu, 

Filipín a Vietnamu. Nakonec jsem 

byl v Kambodži. 

Jaká z těchto zemí Tě nejvíce 

oslovila? 
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Je těžké jednotlivé země porovná-

vat, každá je jiná a něčím zajíma-

vá. Mně osobně se ale nejvíce líbi-

lo v Číně. 

Jak jsem již zmínila, studoval jsi 

v Dánsku a v Macau. Jaká ze 

škol byla podle Tebe lepší? 

Rozhodně ta dánská. Přístup školy 

a učitelů ke studentům je mnohem 

vstřícnější, je zde více možností 

pro osobní i technický rozvoj – 

každý semestr je zadáno téma pro 

výrobu přístroje, který musíme ve 

skupině maximálně pěti lidí sestro-

jit. V Macau žádná taková možnost 

bohužel nebyla.  

Jak ses v Asii dorozumíval? Umí 

tamní lidé anglicky? 

Hodně záleželo na tom, v jaké 

konkrétní zemi jsem zrovna byl.  

Na Filipínách se anglicky domlu-

víš perfektně s každým. Ve Viet-

namu nebo Thajsku umí většina 

lidí minimálně základní anglickou 

gramatiku.  Naopak v Číně neumí 

anglicky téměř nikdo.  

Neměl jsi kvůli tomu třeba pro-

blémy s objednáním jídel? 

Ne, to vůbec ne. V Asii se nejčas-

těji jí u stánků na ulici. Tam  stačí 

na jídlo, které chcete, jenom uká-

zat a poté zaplatit. Když jsem byl 

jednou v restauraci, šel se mnou 

čínský spolužák, který objednal za 

mě. 

Máš bezlepkovou dietu. Jak moc 

to ovlivňovalo výběr tvého jídla? 

Vůbec. V Asii se jí jenom rýže 

s masem a zeleninou. Maximálně 

rýžové nudle. Lepek se v jídle 

skoro vůbec nevyskytuje.  

Jakými dopravními prostředky 

jsi cestoval? 

Ty nejdelší vzdálenosti letadlem. 

Hodně jsem jezdil vlakem, někdy 

autobusem.  Ve městech jsem si 

rád půjčoval skútr. Hodně jsem 

samozřejmě chodil pěšky. Několi-

krát jsem si zaplatil taxi – sám 

nebo se skupinou dalších cestova-

telů. Párkrát jsem jel stopem. 

Nebál ses stopovat? 

Stopoval jsem už z Dánska domů 

do Čech a nazpátek. Takže ne. 

V Asii ale moc stopovat nešlo, 

když už někdo zastavil, tak jsem 

s ním ujel nejvíc pět kilometrů. 

Proto jsem za celou dobu stopoval 

asi jenom dvakrát. 

Inspiruje tě někdo nebo něco 

k tvým cestám? Čteš cestovatel-

ské knihy? 

Nejvíce mě inspiruje, když známí 

nebo kamarádi vypráví o svých 

zážitcích z cest. Poté fotografie na 
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sociálních sítích. Knihy o cestová-

ní čtu rád. V poslední době jsem 

přečetl STOP od Tomáše Poláčka 

a k letošním Vánocům jsem dostal 

Ladislava Ziburu a jeho Pěšky 

mezi buddhisty a komunisty.  

Máš nějakou zemi, do které by 

ses v nejbližší době rád podíval? 

S kamarádem teď zrovna plánuje-

me cestu do Bulharska, Turecka, 

Gruziie a Arménie. 

Děkuji za rozhovor a přeji hodně 

nových cestovatelských zážitků. 

Kateřina Kolrosová, septima A 

VÝBĚR Z DETAŠÁKU: JAK SE DISKUTUJE NA MALOSTRANSKÉM 

GYMNÁZIU

Diskuzní fórum Malgymu sleduji takřka od jeho vzniku, a po poslední diskuzi 

mám velikou radost, když vidím, jak se od té doby posunulo. Od skupinky 

lidí, kteří nesměle pořádají debatu s pár lidmi v místnosti, se vyvinuli v partu 

sebevědomých mladých lidí, kteří organizují debatu, na kterou přijde klidně  

i sto lidí z celé Prahy. Jak se jim povedla poslední diskuze na téma Jak se tvoří 

město? Pohodlně se usaďte a přečtěte si lehce subjektivní názor mě, totiž stu-

dentky vašeho detašovaného pracoviště kdesi v hlubinách Černého Mostu.  

Co že to vůbec Diskuzní fórum Malgymu je? Několik nadšených studentů 

Malostranského gymnázia, kteří pravidelně jednou za dva měsíce pořádají 

debaty. Pokaždé na jejich diskuzi vyrazím prozkoumávat neznámé vody jiné 

školy. Nyní jsem se vám v Kompotu rozhodla přinést reportáž z jejich posled-

ní diskuze na téma územní rozvoj.  

Jakožto návštěvník z cizí školy se na diskuze Malostranského gymnázia 

vždycky těším, ačkoliv ze začátku jsem vůbec gymnázium nemohla najít. Na 

moji obranu – chodím do školy na Černý Most, o kterém má málokdo z centra 

nějaké potuchy. Tentokrát jsem školu našla bez problému. Hned u vrátnice na 

mě vykoukl stánek s registracemi, což je další novinka, která mě na této deba-

tě mile překvapila. Co mě ale nepřekvapilo, a už vůbec ne mile bylo těch pět 

pater, do kterých jsem se musela s těžkostmi vyšplhat. Avšak milý personál 

šatny ze mě ihned sňal břímě oblečení, takže jsem mohla odlehčená pokračo-

vat dále do místnosti. Knihovna nebyla tak plná, jak jsem podle počtu odklik-

nutých „zúčastním se“ na Facebooku očekávala, nicméně během deseti minut 

se zaplnila až po okraj.   
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Než diskuze začala, stihla jsem se v klidu občerstvit u improvizovaného bufe-

tového pultíku, který je mimochodem taktéž novinka. Když už nemáte jediný 

důvod proč na diskuze chodit minimálně kvůli jídlu byste se tam stavit mohli. 

Zrovna jsem plnila chřtán kupovanými, leč výbornými perníky, když jsem 

zaslechla střípek konverzace, který nenechal mé feministické nitro v klidu. 

Většina organizátorů diskuzí na Malgymu jsou muži. Učitelka zrovna konsta-

tovala, jací dobří organizátoři chlapci jsou. Proto jsem se tedy ihned zapojila 

do konverzace a pustila se do nich, ať se tedy postarají o zvýšení počtu dívek. 

Diskuze začala o patnáct minut později, jelikož jeden z hostů se opozdil.  

A kdo že vůbec byli hosté? Jako první se představil urbanista Filip Tittl, který 

mimo jiné pomáhal utvářet Územní plán hlavního města Prahy. V současné 

době pracuje spolu s kolegy v kanceláři Unit Architekti, kde vytváří urbanis-

tické projekty. Dalším hostem byl Adam Gebrian, výrazná osobnosti české 

architektonické kultury. Svoji činnost věnuje popularizaci architektury a boji 

za lepší využitelnost a estetičnost potenciálu Prahy. Jako poslední, taktéž muž-

ský host přišel bývalý učitel Malostranského gymnázia a základní školy, avšak 

nyní starosta Prahy 7 a poslanec za KDU-ČSL – Jan Čižinský.  Moderovalo 

duo Petr a Petr.  

Petr odstartoval debatu skloňovaným tématem současné doby – Libeňským 

mostem. Hosté se shodli, že je dobře, že most není památka, protože je potřeba 

opravit. Kdežto na druhou otázku, která se týkala využitelnosti Územního 

plánu, stejný názor neměli. Adam Gebrian bez obalu prohlásil, že Územní 

plán postrádá vizi. Filip Tittl, jakožto jeho spolutvůrce byl s kritikou opatrněj-

ší. Načalo se mnoho témat, z nichž jmenuji drahou Dejvickou lavičku či tunel 

Blanka. Na konci měli hosté prostor pro otázky, následkem čehož se debata 

poněkud protáhla. Mnoho zvídavých hostů položilo mnoho zvídavých otázek. 

Debata trvala dvě hodiny a třicet minut. Jako highlight celé diskuze bych 

uvedla, že povrchové parkovací místo v Praze stojí na den dvacet haléřů na 

metr čtvereční (výpočet A. Gebriana). Kdežto kdybyste chtěli venku prodávat 

kytky, pronajali byste plochu dráž. Takže vám radím – prodávejte kytky na 

svém parkovacím místě a bude vám hej. Diskuze až na drobné nedostatky 

v moderování dopadla opět výtečně. Takže vám vřele doporučuji, abyste nejen 

diskuze navštěvovali, ale třeba i jednou nějaké začali organizovat, neboť se 

jedná o užitečnou platformu vzájemné komunikace mezi občany. 

Linda Fribertová, sexta B 
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Foto: 

Lyžařský výcvik kvinty A a B: Eliška Volencová 

Ples očima primy…: Klára Hoznauerová, oktáva A 

…a očima septimy!: Klára Žáková, oktáva B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAJDETE NÁS I NA:  

HTTP://GYMNCHOD.CZ/SKOLNI-CASOPIS-KOMPOT/ 


