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ÚVODNÍK 

Zdravím všechny, 

konečně jsme dali 

do kupy nový Kom-

pot, ve kterém na 

vás opět čeká spous-

ta novinek a zajíma-

vých článků. Můžete 

se těšit například na 

report z klasického 

adaptačního kurzu 

prim, nebo článek 

dokumentující pro-

běhlou exkurzi do 

Osvětimi a Krakova. 

Samozřejmě jsme si 

nemohli odpustit ani 

pár slov týkajících 

se významných na-

rozenin naší repub-

liky. No a zlatým 

hřebem listopadové-

ho čísla je určitě 

exkluzivní rozhovor 

s jednou z předních 

muzikálových osob-

ností – samotným 

rejžou Čumpou! To 

si rozhodně nemůže-

te nechat ujít 😉  

Hezký zbytek pod-

zimu za celou re-

dakci přeje  

Eliška Volencová 
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Ze života školy 

ADAPTAČNÍ KURZ PRIM 

CO? Adaptační kurz prim. 

KDE? V Jánských Lázních. 

PROGRAM? V pondělí odpoledne jsme 

po příjezdu do penzionu hráli stmelovací 

hry v lese. V úterý ráno jsme do dvojice 

dostali vajíčko. To jsme museli celý den 

hlídat, aby se nerozbilo. Odpoledne jsme 

se vypravili na Černou horu. Nahoru jsme 

vyjeli lanovkou a dolů jsme šli pěšky. 

Cestou se někdo vydal na rozhlednu,  

z které byly krásně vidět Jánské Lázně. 

Když jsme se vrátili, tak ty dvojice, co 

vajíčko nerozbily, postoupily do finále, ve 

kterém si s ním házely. Ti, co ho hodili a chytili z největší dálky, vyhráli.  

Večer jsme také dostali odměny za různé  

soutěže. 

Ve středu odpoledne jsme se vydali na 

stezku korunami stromů. Po skupinkách 

jsme si všichni stezku prohlédli. Na stez-

ce nás zaujala podzemní místnost, ve 

které jsme si mohli přečíst zajímavosti o 

půdě. Když jsme z místnosti vyšli, moc 

se nám líbily otázky o stezce, které byly 

různě rozmístěny po trase. Na vrcholu 

jsme si prohlíželi okolí, ale pak už jsme 

museli jít zpět dolů. Někdo sjel po 

skluzavce a někdo to prostě sešel pěšky. 

Cestou zpět se nám ale zatoulali tři žáci. 

Naštěstí se však hned našli, takže na obě-
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dě už jsme byli všichni. Pak už 

jsme si ale museli zabalit a odjeli 

jsme zpět domů.  

Vrátili v plném počtu a myslíme 

si, že už se mnohem lépe známe. 

 

Anežka Nosková,  

Kristýna Bartošová, 

Alice Formanová 

 

VÝLET ZA SMUTNOU HISTORIÍ I KRÁSNÝMI PAMÁTKAMI 

Osvětim. Místo, které každý z nás zná ať už z hodin dějepisu, literatury, pří-

běhů pamětníků, či válečných filmů. Rozhodně to není místo pěkné – ba nao-

pak. Komu by se mohlo líbit tam, kde dle oficiálních pramenů zemřelo milion 

tři sta tisíc lidí. Neoficiální statistiky, bohužel ještě více pravdivé a pravděpo-

dobné, hovoří o daleko hrůzostrašnějších 

číslech… 

A protože by ani ty nepěkné, dramatické 

okamžiky našich dějin neměly upadnout 

v zapomnění, vydaly se třídy oktáva A a 

B do polského koncentračního tábora 

Auschwitz, neboli Osvětim.  

Cesta byla dlouhá, ale alespoň jsme měli 

čas načerpat potřebnou energii a vstřebat 

neveselé informace od pana průvodce.  

Naše exkurze začala v Osvětimi I. – kon-

centračním táboře. Již z dálky nás mrazi-

lo, když jsme uviděli nápis „Arbeit macht 
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frei“, ostnaté dráty, strážní věže a cihlové baráky.  

Nemohu se zbavit dojmu, že naše třída ještě nikdy nebyla tak potichu jako 

právě při této prohlídce. Není divu.  

Poté jsme se přemístili do nedaleké Osvětimi II. – Březinky. Místu určenému 

k vyhlazování a spalování. Březinka je obrovský areál, do nějž vedou koleje, 

na které byly přistavovány dobytčáky s tisíci nevinných, o jejichž osudu bylo 

předem rozhodnuto. Dnes nalezneme v Březince repliky dřevěných baráků a 

velký památník věnovaný právě osvětimským obětem. 

Naprosto vyčerpaní jsme se vrátili do autobusu a plynule se přesunuli do Kra-

kova. Měli jsme tu čest obdivovat toto krásné téměř osmisettisícové město ve 

večerním osvětlení. 

V úterý byl naším cílem Vavel – vrch vypínající se na levém břehu Visly, na 

kterém se tyčí Královský hrad a katedrála sv. Stanislava a Václava. Po ná-

vštěvě katedrály a podzemní krypty jsme si prošli židovskou čtvrť a 

v odpoledních hodinách se vydali na cestu k domovu. 

Byly to poměrně náročné, ale rozhodně zajímavé a poučné dva dny. Do Osvě-

timi bychom se už nikdo rozhodně nevrátil, ale do bývalé rezidence polských 

králů – majestátního Krakova – klidně hned. 

Hedvika Nová, oktáva A 
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MOBILNÍ PLANETÁRIUM 

Ve čtvrtek 11. 10. jsme se my, prima A s paní profesorkou Dittmayerovou 

vydali do planetária. Ale hádejte kam! Do tělocvičny základní školy Vybíralo-

va. Tam měli postavené mobilní planetárium. Poté příchodu do nafukovacího 

„stanu,“ jsme vleže pozorovali krátkou ukázku o vesmíru, která se promítala 

na stěny „stanu“. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí o galaxiích,  

o souhvězdích a o dalších vesmírných 

objektech. Výlet do planetária se nám 

hodil k výuce zeměpisu, protože vesmír 

zrovna probíráme. Všem se nám plane-

tárium moc líbilo a doufáme, že díky 

němu dostaneme lepší známku z testu, 

který nás za pár dní čeká. 

Kristýna Bartošová, Anežka Nosková 

 

DEN NARUBY 

V pátek 26. října jsme měli na našem gymnáziu zvláštní den. Celý jsme ho 

strávili na druhém pracovišti, kde jsme se učili podle rozvrhu paralelní třídy. 

Mohli jsme si prohlédnout pro některé novou budovu. Mockrát jsme se tam 

ztratili a hledali své třídy. Den naruby, který už máme za sebou, mi nepřipadal 

tak speciální. Spíš to bylo takové seznámení s detašovaným pracovištěm, po-

něvadž tam někteří ještě nebyli.    

Natálie Přindová 



Číslo 2, 2018/2019 Strana 7 

 

Stálé rubriky 

ZÁŘÍ 

Mám jedenáct bratrů a každý chce prosadit své slovo. S některými z bratrů si 

rozumím více, a s některými méně, jak to už bývá. Někdy se i hádáme a pře-

křikujeme: „Teď chci mít slovo já!“ nebo „Bude to po mém!“ Pak se svět ne-

stačí divit. Ale i tak jsme rodina a převážně se snažíme celý rok držet spolu a 

dát každému chvíli, aby vyjádřil svůj názor, aby to bylo spravedlivé. 

Nejvíce si rozumím s dvěma bratry, kteří jsou mi povahově nejblíže. A když 

mám slovo v rodině právě já, tak s nimi rád sdílím své nálady. Většinou si 

povídám spíše s druhým bratrem, který je plný barevného listí, deště a stude-

ného větru. Mně to nevadí, mám ho rád. Třeba teď se teple obleču a poběžím 

za ním – bývá často nemocný.  

Tento rok, po dobu své vlády, jsem se ale více zapovídal s prvním bratrem. 

Vedli jsme dlouhou debatu o teplých dnech, zářivém slunci, zrajících plodech 

a začínajících chladných nocích. Líbí se mi tyhle rozhovory. A už se na ně 

opět těším. 

S bratry srpnem a říjnem si velice rozumím. 

No, málem bych zapo-

mněl, mé jméno je ZÁ-

ŘÍ. 

Anežka Nová 
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VOJENSKÁ PŘEHLÍDKA KE 100. VÝROČÍ VZNIKU ČSR 

Dne 28. 10. 2018 se konala velkolepá přehlídka vojáků, policistů, hasičů, zá-

chranářů i strážníků. Po Evropské ulici projížděly stovky kusů nejen vojenské 

techniky. Jednalo se např. o tanky, policejní vozy, záchranné vozy, hasičské 

vozy a speciální armádní vozy. Nad hlavami létaly gripeny, které kvůli dešti-

vému počasí nebyly vidět, a také vojenské vrtulníky, jež na závěr přehlídky 

spustily z oblak barvy trikolory.  Pochodovalo zde přes 2100 účastníků, 

z Čech, Slovenska, Francie a Spojených států amerických. Byla to skvělá po-

dívaná s malou vadou na kráse v podobě chladného počasí a deště.  

Hugo Stezka 

 

TAEKWONDO 

Taekwondo je korejské bojové umění. V překladu to znamená cesta rukou a 

nohou. Dělí se na dvě hlavní části – poomsae neboli technické sestavy a kyo-

rugi, boje. Jednou nebo dvakrát ročně se skládají zkoušky, kdy dostaneme 

pásek (bílý, bíložlutý, žlutý, žlutozelený, zelenomodrý atd.). Cvičíme sestavu, 

bojujeme ve dvojicích nebo přesekáváme desky… Několikrát do roka se kona-

jí turnaje. Závodník v poomsae předvádí sestavu na body. Soutěží se 

v jednotlivcích, dvojicích, trojicích a někdy cvičí i sourozenci nebo celá rodi-

na.  Já chodím již sedmým rokem do klubu Kangsim Dojang v Praze 9 

v Újezdě nad Lesy a věnuji se převážně poomsae. Myslím, že taekwondo je 

sport, který nám dá něco do života. Budeme se umět bránit, ovládat své tělo a 

naučíme se i mnoho dalších věcí.     

Natálie Přindová 
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ROZHOVOR S MATĚJEM ČUMPELÍKEM, REŽISÉREM MUZIKÁLU 

REBELOVÉ NOVÉ GENERACE 

Rebelové jsou tvůj režijní debut, jaké jsou tvoje dojmy z úlohy režiséra?  

Příjemné. Jsem neskutečně rád, že jsem tuhle příležitost získal. Stejně tak i 

herci a ostatní lidé, bez kterých by se náš muzikál nezrealizoval.  

V čem je tvoje zpracování jiné a v čem zůstává věrné originálnímu  

muzikálu?  

Nebavil bych se o našem zpracováním jako o ‚mém‘. Nápad s muzikálem 

vznikl odspoda a shodou okolností ani nápad nebyl můj.  

Od začátku jsme věděli, že nikdy nebudeme schopni přesně vytvořit kopii 

filmového muzikálu. A po pravdě, ani jsme nechtěli. Z toho plyne název naše-

ho představení – Rebelové nové generace.  

Zachovali jsme dějovou linii hlavních rolí. Stejně tak jsme se inspirovali při 

výběru hudby. 

Mnohem více se však lišíme zpracování scény nebo zařazením vedlejší dějové 

linie (režisér – asistentka), která má býti odrazem dnešní společnosti, na rozdíl 

od té před 50 lety, kterou zobrazuje právě hlavní dějová linie. 

Koho a proč jsi obsadil do hlavních rolí?  

Rozhodnutí bylo víceméně spontánní. Snažil jsem se vybral herce do rolí pod-

le charakteru tak, aby se dokázali se svými rolemi ztotožnit a možná se i najít.  

Proč sis zvolil právě tuto hru?  

Jak jsem již předesílal, nápad nebyl tak úplně z mé hlavy. S úplně prvotní 

myšlenkou přišly holky z kvarty B. Nápadu jsme se vzápětí chytli a rozhodli 

se přetvořit jej k obrazu svému. Jedním z hlavních důvodu bylo samozřejmě 

50. výročí srpnových událostí 1968. 

 S herci se osobně znáš, jaké to je režírovat kamarády?  
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Někdy dost vypjaté, ale naše vztahy to rozhodně posílilo, a to napříč muziká-

lem. Ze začátku jsme téměř všichni měli předsudky ohledně herců z detaše. 

Tyhle obavy však rázem zmizely, vytvořila se skvělá parta lidí.  

Na co bys chtěl diváky nalákat? Co je podle tebe na muzikálu to nejzají-

mavější? 

Určitě realizace samotného představení. Jsme studenti, hrajeme o student-

ských životech. To je naše deviza. Nikdo z nás si před premiérou 30. května 

nedovedl v celé šíři představit, co všechno se musí připravit. Všechno vyšlo 

podle našich představ, dokonce je i překonalo. Jsme velmi rádi za takovou 

příležitost. Proto bych chtěl všechny pozvat na naši derniéru 17. prosince od 

19.30 v Divadle Horní Počernice.  

A u Rebelů nové generace rozhodně nechceme skončit, ale navážeme novým 

představením, které už teď připravujeme. 

Radek Zábal 
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KOMIKS    

                                                                                                  Alice Formanová
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Sbírka  

pro Komunitní  

centrum Motýlek  

Kdy: 19. - 23. listopadu  

vždy od 9:40 – 9:55 a 12:25 – 13:00 

Kde: Gymnázium Chodovická (dole v hale) 

Co můžete věnovat:  

 stavebnice 

 hry 

 výtvarné potřeby 

 puzzle, pexesa 

 sponky a gumičky do vlasů. 

 

Za pomoc Vám děkují žáci ze 4.A !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAJDETE NÁS I NA:  

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


