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CELÁ REDAKCE PŘEJE OKTAVÁNŮM MNOHO ŠTĚSTÍ  

U MATURIT! 
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ÚVODNÍK 

Konečně tu máme 

jaro!  

Nevím jak vy, ale já 

se teda přímo roz-

plývám štěstím, že 

už můžu kulich a 

zimní kabát s klidem 

poslat zpátky na dno 

šatníku. Tenisky a 

trička, to mi svědčí 

daleko víc! Ale že si 

s námi počasí ještě 

donedávna pěkně 

zahrávalo…  

Teď už je ale při-

pravený i jarní 

Kompot, hezky svě-

ží a plný super člán-

ků. Tak se do nich 

začtěte, a hlavně 

nezapomeňte čerpat 

pozitivní energii ze 

sluníčka. 

Eliška Volencová 
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ČESKÉ ÚSPĚCHY NA ZOH V PCHJONGJANGU 

ESTER LEDECKÁ 

Neuvěřitelná Ester Ledecká získala nečekané zlato ze Super-G. Po příjezdu do 

cíle nevěřícně koukala do kamery a poté, co jí kameraman oznámil, že vyhrá-

la, odpověděla mu jasně: "NE!". Ester Ledecká porazila Anna Veithovou, 

olympijskou vítězku ze Soči, pouze o jednu setinu sekundy! Při posledním 

skoku měla Ester obrovské štěstí, jelikož málem spadla. 

BIATLONOVÉ ÚSPĚCHY 

Už po prvních dvou závodech bylo jasné, že česká reprezentace neodjede s 

prázdnou. Nejprve získala skvělá Veronika Vítková ve sprintu výbornou bron-

zovou medaili. A na to navázal Michal Krčmář, který vyhrál stříbrnou medaili. 

RYCHLOBRUSLAŘKY 

Martina Sablíková obhajovala zlato ze Soči na trati dlouhé 5000 metrů. Bohu-

žel se jí to nepovedlo, ale po průběhu sezóny, ve které bylo spoustu zranění, je 

se stříbrnou medailí velice spokojená. Rychlobruslařka Karolína Erbanová se 

dočkala olympijské medaile. Česká reprezentantka dosáhla životního úspěchu 

– bronzové medaile na krátké trati 500 metrů. Měla velikou výhodu, jelikož 

jela v rozjížďce s konečnou vítězkou z Japonska. 

EVA SAMKOVÁ 

Eva Samková také útočila na zopakování zlaté medaile z Ruska. Po kvalifika-

ci, kterou suverénně vyhrála, byla do vyřazovacích bojů velkou favoritkou. 

Čtvrtfinále pro ni dopadlo úspěšně, skončila na druhém místě, odkud postupo-

vala rovnou do semifinále. Po úžasném startu v semifinále se stala jeho ví-

tězkou, ve finále se jí start tolik nepovedl a na konečnou bronzovou medaili 

útočila až z posledního 6. místa a díky skvělému dojezdu do cíle se jí to po-

vedlo. 
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HOKEJ 

Již od začátku jsme byli považováni za spolufavority turnaje. Po zápasech ve 

skupině, které jsme všechny vyhráli, jsme postoupili z 1. místa rovnou do 

čtvrtfinále, kde jsme se potkali s velice dobře rozehranými USA. Po napína-

vém konci jsme USA porazili na samostatné nájezdy. Jediným úspěšným exe-

kutorem samostatného nájezdu se stal český útočník Petr Koukal. V semifinále 

na nás čekal favorit turnaje Rusko, které zde prohrálo pouze první zápas se 

Slovenskem a od té doby jim to šlo velmi dobře. Dalo se předpokládat, že 

prohrajeme, ale museli jsme si věřit. Bohužel, jak nám je známo, v posledních 

letech v této fázi turnaje nedáváme moc gólů. A to se letos potvrdilo, podlehli 

jsme Olympijským atletům z Ruska 3:0. V souboji o bronz nám moc nepo-

mohli rozhodčí, neuznali českým hokejistům gól na 3:5, a to nás psychicky 

položilo. A tak jsme s celkovým výsledkem 3:6 skončili na čtvrtém místě. 

DVOJBOB 

Dne 18. a 19. února se udál na zimních olympijských hrách mužský dvojbob, 

ve kterém se stala jedna neuvěřitelná věc. Měli jsme i české zastoupení, dvoji-

ce Vrba – Havlín a Dvořák – Nosek. Po prvních dvou kolech, která se udála 

první den, na tom celkově byly nejlépe Německo a za ním o 10 setin Kanada. 

Českým dvojicím se moc nedařilo, ale i tak Dvořák a Nosek dojeli 14. a Vrba, 

Havlín 23. Po dalších čtyřech jízdách, které se udály den po tom, si česká dvo-

jice Dvořák, Nosek bohužel pohoršila na 17. místo, druhá z českých dvojic 

zůstala na stejném místě jako po prvních dvou kolech. Vítěze závodu máme 

dva. Páry z Kanady a z Německa dojely ve stejný čas, a tak vydali zlaté me-

daile oběma dvojicím, na 3. místě se umístilo Rakousko, se ztrátou pouhých 

0,05 setin. 

Michal Hájek, Jan Uma, Radek Zábal 
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„VYJDI VEN“! A MY VYŠLI… 

Internetu plný hashtag #vyjdiven plný zněl spíše jako snaha zapojit děti do 

venkovních aktivit, ale ve skutečnosti vyjadřoval něco značně důležitějšího – 

nesouhlas studentů s působením premiéra v demisi Andreje Babiše a preziden-

ta republiky Miloše Zemana. Na počátku stávky stáli studenti DAMU a ve 

čtvrtek 15. března se ji zúčastnily ve velkém měřítku školy po celém Česku. 

Naše gymnázium nemohlo stát stranou. 

Organizace protestu neunikla tradici a uskutečnila se pod taktovkou kvinty. 

Informace o setkání se díky rozhlasu pár minut před dvanáctou roznesla po 

chodbách rychlostí blesku. Ve dvanáct hodin se celé vyšší gymnázium sešlo 

před budovou školy. Po dobu protestu nás s velkým transparentem NESOU-

HLASÍME sextáni společně fotografovali. 

Naše škola je sama o sobě pouze kapka v moři, kterou na okraji Prahy stát 

venku opravdu nikdo nevidí. Když se ale sjednotíme ve jménu společného 

cíle, dokážeme toho víc. Demonstrace budiž toho příkladem. 

Matěj Mikyska 
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LYŽAŘSKÝ KURZ SEKUND 

Náš autobus vyrazil od školy okolo páté hodiny ráno 18. března a čekala nás 

několikahodinová cesta do rakouského Tauplitzalmu, kam jsme dorazili okolo 

jedné hodiny. Lyžovali jsme v pěti skupinách na sjezdovkách v krásném pro-

středí od nedělního odpoledne až do čtvrtečního dopoledne. Každý den na nás 

čekalo dobré jídlo a večerní program. Poslední večer byla diskotéka a celý 

pobyt jsme zakončili čtvrtečním obědem. Pak už nás čekala dlouhá cesta zpět. 

Nikomu se nechtělo domů. Už se moc těšíme na lyžák v kvintě. 

Aneta Kořenková 

 

NOC S ANDERSENEM 

Tradice pořádání Noci s Andersenem na naší škole není nijak stará. Všechny 

minulé ročníky se ale vydařily na jedničku, a tak není divu, že si už stihla zís-

kat značnou popularitu. Do její organizace jsme se letos pustili už poněkoliká-

té, a jelikož jsme byli posíleni cennými zkušenostmi z minulých let, zvládli 

jsme vše bez větších potíží, ačkoliv jsme přípravy nechali až na poslední chví-

li. 

Pro primány jsme si jako již tradičně připravili krátké divadlo. Vzhledem 

k nedostatku zkoušení to dlouho vypadalo na improvizovanou komedii 

dell’arte. Nakonec jsme se ale v samotný den D, 23. 4., vybičovali k až pře-

kvapivě dobrému výkonu, a pohádka Rozum a Štěstí tak zůstala zachována 

bez větších úprav. To ocenilo nejen obecenstvo z našeho gymnázia, ale do-

konce i počernické děti účastnící se Noci s Andersenem v místní knihovně, 

které se na představení přišly také podívat. 

Pak jsme naše nejmladší ročníky otestovali v celé řadě soutěžních klání. Roz-

děleni do malých skupin soutěžili v opravdu rozličných aktivitách, které pro-

věřili jejich kreativitu, šikovnost i bystrý úsudek. Ať už to byly hlavolamy, 

nad kterými museli zapřemýšlet, modelování, pantomima, či dokonce zdobení 

vlastních dortů! Letošní ročník byl totiž kromě Rychlých šípů zasvěcen i le-

gendární dvojici Pejskovi a Kočičce. Jistě si vzpomenete na jejich slavný ob-

rovský dort. Tak právě o jeho trochu skromnější verzi se snažili naši primánci. 
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A ještě jedna odlišnost tu je. Z těch našich dortů, na rozdíl od pohádky, nikoho 

břicho nebolelo. 

Na dobrou noc si pak samozřejmě poslechli ještě i nějakou tu čtenou pohádku. 

To se pochopitelně nesmělo vynechat, vždyť čtení představuje základní myš-

lenku celé akce. 

Večer i noc y podle našich představ a troufám si říct, že jsme si to všichni 

opravdu báječně užili. Všichni účastníci i my, organizátoři. I když alespoň 

z naší strany toho spánku zase tolik nebylo, nemůžu popřít, že noc strávená 

v prostorách školy dýchá vždy zvláštní, až trochu magickou atmosférou, a 

doufám, že letošní ročník nebyl ten poslední. 

Eliška Volencová 
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ROZHOVOR S ÚSPĚŠNOU RECITÁTORKOU LUCIÍ GRULICHOVOU 

Naše spolužačka Lucie Grulichová vyhrála školní kolo recitační soutěže a 

postoupila do obvodního kola, z kterého byli vybráni dva nejlepší recitátoři 

pro krajské kolo. Nyní bude reprezentovat naši školu v krajském kole soutěže 

Pražské poetické setkání. Rozhodli jsme se tedy položit jí pár otázek. 

 

Jakou jsi měla básničku a proč sis jí vybrala?  

Vybrala jsem si básničku z Pána prstenů od J. R. R. Tolkiena, protože je to má 

oblíbená knižní sága a zároveň oblíbený spisovatel. Dále jsem recitovala pró-

zu, část z knížky Pýcha a předsudek od Jane Austenové, neboť se mi úryvek 

líbil a připadal mi humorný. 

Kolik studentů bylo v obvodním kole?  

V mojí kategorii recitovalo okolo 9 lidi. 

Poradili ti něco ohledně tvého recitování? 

Porota mi podala pár rad ohledně recitovaní prózy  

a jak recitování zlepšit. 

Jaký si měla pocit z atmosféry na soutěži? 

Atmosféra na soutěži byla občas trochu nervózní, když se recitátoři obávali 

svého přednesu, občas vtipná, to, když text zapomněli, a celkově jako když 

člověk poslouchá mladé žáky recitovat oblíbené básně a texty, někdy povede-

něji, někdy méně. 

 

Děkujeme Lucce za odpovědi a držíme palce v dalších kolech. 

Helena Mikysková 
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ROZHOVOR S TOMÁŠEM RAMERTEM 

Tomáš Ramert je bývalým studentem Gymnázia Chodovická. Naši školu 

opustil ve čtvrtém ročníku a nyní dochází na Střední školu hotelnictví a 

gastronomie v Klánovicích. Poprosila jsem ho o zodpovězení několika otázek, 

abych mohla porovnat střední školy na Praze 9.  

 

Byl jsi studentem na gymnáziu celé čtyři roky. Proč ses rozhodl pro jinou 

školu? 

Z gymnázia jsem odešel kvůli rozsahu vzdělání, který škola poskytovala. Vě-

děl jsem, že se nechci v profesním životě věnovat některým předmětům, které 

se na gymnáziu do hloubky vyučují. Proto jsem si našel obor, který se zabývá 

kombinací mého koníčku, kterým je gastronomie, a oboru, o kterém si mys-

lím, že v životě velmi dobře uplatním, což je ekonomika. 

Co se ti na tvé nové škole líbí nejvíc? 

Na mé nynější škole se mi nejvíce líbí přístup učitelů k žákům. Učitelé jsou 

přátelští a vstřícní. Věnují se nám, co nejvíce to jde. Zároveň umí látku podat 

takovým způsobem, aby byla srozumitelná, lehce stravitelná a zároveň obsa-

hovala vše, co má. 

Jaké mají vaši studenti uplatnění na trhu práce po absolvování studia? 

Díky důrazu na praxi se studenti lehce zapojují do provozu i těch nejlepších 

hotelů. Škola má velmi dobrou pověst, která pomáhá absolventům najít práci v 

oboru. Například bývalý absolvent naší školy, Jiří Král, si vybírá učně z Klá-

novic do restaurace Aureole, kde je šéfkuchařem. 

Máte díky škole nějaké bonusy? 

Ano, škola pravidelně pořádá výměnné pobyty s prestižními školami v Itálii, 

kde se studenti mohou zapojit do praxe ve skvělých restauracích a přivydělat 

si. Dalším bonusem je už i možnost říci, že jste studentem zrovna této školy. 

Jak už jsem říkal, škola má v Praze a okolí výbornou pověst a jen zmínka, že 

jste studentem klánovické hotelové školy vám mnohdy zajistí přednostní jed-

nání. 
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Jak probíhá výuka na vaší škole? 

Denní studium probíhá velice běžně, jediné, co může být bráno za neobvyklé, 

je důraz na pracovní stáže. Škola dále v určitých oborech dovoluje dálkové a 

individuální studium.  

Prezentujete se nějakým způsobem navenek? 

Ano, poměrně velký počet absolventů se po ukončení školy uplatní ve skvě-

lých hotelech a restauracích. Škola také zajišťuje studentům možnost zapojit 

se do společenských akcí ve vyhlášených hotelech jako část personálu. 

Mohou studenti zasahovat do chodu školy? Pokud ano, jakým způsobem? 

U nás máme například školní parlament. 

Školní parlament jako takový u nás ve škole není, ale studenti do chodu školy 

rozhodně zasahovat mohou. Shodnou-li se na nějakém problému, stačí ho 

sdělit vedení školy nebo jen třídním učitelům a rozhodně se začne řešit. Vě-

řím, že studenti jsou s chodem školy spokojení, a proto do něj velmi často 

nezasahují. 

Dokážeš porovnat studium na gymnáziu se svou školou? 

Mé studium na této škole se od studia na Chodovické liší razantně. Kvůli 

zdravotním důvodům studuji z domova pomocí individuálního studijního plá-

nu. Tudíž nemusím docházet do denního studia a mohu se učit přesně podle 

svých potřeb pomocí materiálů, které dostanu od jednotlivých učitelů. V kaž-

dém pololetí si pak musím projít závěrečnými zkouškami, které obsahují veš-

kerou látku pololetí. Je zde možnost psaní testů z jednotlivých částí látky. 

Jsi se svou školou spokojený? 

Se školou jsem velmi spokojený. Celá instituce jedná velmi lidsky. A díky 

individuálnímu studiu se ve mně často probouzí zájem o probíranou látku a 

odráží se to i na mých výsledcích. 

 

Děkuji za tvůj čas a přeji ti mnoho úspěchů do budoucnosti. 

Barbora Sýkorová, septima A 
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KŘÍŽOVKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Produkt včel 

2. Největší domestikovaná šelma 

3. Dopravní prostředek využívající koleje 

4. Obilí (vyrábí se z něj také mouka a chléb) 

5. Místo, kde se vaří, nebo se připravují jídla 

6. Obuv do deště 

7. Nejtěžší had světa 

8. Sport s míčem 

9. Kyselý a žlutý plod 

10. Orgán v těle 

Matěj Mikyska 
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Foto: 

Obálka: Eliška Volencová, kvinta A 

  Lucie Stoupová, sexta A 

„Vyjdi ven“! A my vyšli…: Lucie Stoupová, sexta A 

Noc s Andersenem: Eliška Volencová, sexta A 

 

 

 

 

 

 

 

NAJDETE NÁS I NA:  

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


