
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÍSLO 5 

2018/2019 

Noc s Andersenem, lyžařský kurz, divadelní představ, koncert, báseň, komiks a 

mnohem více v novém čísle Kompotu! 



Číslo 4, 2018/2019 Strana 2 

 

 

     ÚVODNÍK 

 
Hurá, jaro je tady! 

 
Ráno nás budí ptačí zpěv, 

večer se (někdy) dokonce i 

vracíme domů za světla, a 

hlavně jsme konečně mohli 

odhodit všechny ty 

objemné zimní bundy a 

svetry. A navíc vychází 

nový Kompot! O důvod 

víc, proč mít sluníčkovou 

náladu . 

Čeká na vás článek o ne- 

dávné Noci s Andersenem, 

report z lyžařského kurzu 

sekund a neformálního dne 

a dokonce i troška jarní 

poezie! Krásné počtení a 

ještě krásnější teplé dny 

přeje Eliška 

Eliška Volencová 
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NEFORMÁLNÍ DEN 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Foto Jakub Zástěra 
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ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 

Už je tomu docela dávno, co jsem si přečetl báseň Dalibora C. Faltise – 

Zeměpis. 
 

Ze všeho nejraději mám zeměpis 
 

Při zeměpise mne vždycky 
 

táhne k sobě magneticky 
 

oceán, zátoka i mys, 

Baleáry, Jáva, Borneo, 

kraj, kde bloudí indiánské šípy, 

loď, jež brázdí Mississippi, 

divy Západu dálného, 

karavany v stínu pyramid, 

ledovce a sněhy Himálají, 

sakury, jež kvetou v máji – 

Ach, tam se musí lidem žít. 

To je první sloka. Ne, nebojte se, nebudu vás mořit poezií. Chtěl jsem 

pouze nastínit téma, o kterém hodlám psát. A to je zeměpis! Mám rád 

zeměpisné délky i šířky, bádání nad mapami, objevování řek i měst na 

jednotlivých kontinentech. A jestli máte stejnou vášeň jako já – vzhůru 

na zeměpisnou olympiádu! Bývá tří až čtyřkolová podle věku a nároč- 

nost se samozřejmě stupňuje. Ten neopakovatelný pocit nad předlože-  
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nými úkoly u poloprázdných stránek, třesoucích se na vyplnění, když 

berete do rukou atlas a z něj vykukují na pomoc oceány i pohoří a papír 

se zaplňuje odpověďmi. A pak už jen netrpělivé čekání na vyhodnocení. 

Postoupím do dalších kol, či nikoliv? 

Na závěr musím ještě poděkovat našim profesorům zeměpisu, kteří nás 

podněcují svým výkladem, a jak je vidět na nás všech, i malé gymnázi- 

um na okraji Prahy dokáže své studenty připravit tak, aby mohli konku- 

rovat gymnáziím s velkým, zvučným jménem a porážet je. 

Petr Panenka 
 

PŘEDSTAVENÍ R.U.R. "TAK TROCHU JINAK" 

 

 

Foto Věra Čecháková a Eliška Prokopová 

V úterý 5. března jsme šli s naší paralelní třídou na představení R.U.R. 

do divadla D 21. Vystoupení vzniklo na námět hry R.U.R., jejímž auto- 

rem je Karel Čapek. Režisér Jan Kačena představení pojal v trochu ji- 

ném světle, a proto jsme si jím museli projít bez běžného racionálního 

myšlení. Jevištěm byla rozmístěna spousta zajímavých až podivných 

rekvizit. Jelikož v divadle D21 je jeviště přímo u diváků, tak jsme mohli 

všichni zhlédnout detaily profesionálních hereckých výkonů. Některé 

scény jsme nechápali, na konci představení nám bylo vysvětleno, že to 

tak bylo správně kvůli zamyšlení. 

 



Číslo 4, 2018/2019 Strana 6 

 

 Po skončení hry byl uspořádán workshop, při němž jsme si povídali s 

asistentem o pocitech z vystoupení. Poté jsme kreslili jakoukoliv 

vybranou scénu, kterou jsme viděli. Na jeden papír jsme nakreslili 

reálnou scénu a na druhý papír pak tu samou scénu poupravenou podle 

své abstraktní fantazie, přičemž na tomto příkladu nám bylo vysvětleno 

celé představení, protože pan režisér Kačena si spoustu aktů a scén 

upravil podle sebe. Své výtvory jsme poté po čtyřech skupinách nalepili 

na velký papír tak, aby dané scény dávaly dohromady jednotný kontext. 

Po dokončení a zhodnocení jsme si jednotlivá díla prohlédli a mohli 

odnést domů. 

Ten, kdo nečetl knihu R.U.R., by nejspíše nechápal pointu této inscena- 

ce. Zpracování bylo sice osobité a pozoruhodné, ale v ději mi unikaly 

hlavní myšlenky, které přináší kniha. Pozitivně hodnotím výkony herců, 

scénografii a workshop. 

Hugo Stezka 
 
 

              

    

         LYŽAŘSKÝ KURY SEKUNDY A 

Bylo  10.  března,   my   se   loučili s rodiči a vyrazili jsme na týdenní       

lyžařský kurz do Rokytnice nad Jizerou v Krkonoších. Cesta auto- busem 

nám rychle utekla a po výšlapu až na hotel Štumpovka nás nahoře čekal 

oběd. Dostali jsme klíče od pokojů a začali jsme se v nich zabydlovat. 

Odpoledne každý z nás postupně sjížděl sjezdovku a podle jízdy jsme se 

rozdělili do tří družstev. Po večerech jsme hráli hry, po- slouchali krátké 

přednášky nebo se dívali  na naše vtipná videa  a fotky z lyžování, hlavně 

běžkování. 
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Foto Natálie Přindová 

Každý den jsme dopoledne lyžovali na různých sjezdovkách a odpoledne 

vyráželi na běžky. Ve středu jsme měli odpočinkové dopoledne, to jsme 

hráli hry na sněhu a odpoledne nás čekal poměrně dlouhý výlet na běžkách 

až do Harrachova. V sobotu dopoledne jsme závodili ve slalomu a 

odpoledne na běžkách. Večer jsme se dozvěděli výsledky a vítězové 

dostali ceny. Nakonec jsme si ještě poslední večer užili diskotéku. Ráno 

už jsme se zabalili a jeli jsme zpátky do Prahy. Celý týden jsme si všichni 

hodně užili, něco jsme se naučili a nikomu nechyběla dobrá nálada. 

Největší zážitky jsme prožili na běžkách, většina z nás na nich stála 

poprvé v životě a často se nám stávaly komické pády, které jsou natočené 

a stojí zato se na ně podívat několikrát. Vím, že budoucí sekunda se má 

na co těšit, a já už se těším za pár let na další lyžařský kurz.   

                                                                    Natálie Přindová 
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NOC S ANDERSENEM 
 

V noci z pátku 29. 3. na sobotu 30. 3. to na Gymnáziu Chodovická opět 

žilo. I letos se zde totiž konala již tradiční Noc s Andersenem. Hlavním 

cílem tohoto projektu je pro nás především stmelení kolektivu našeho 
 

nejmladšího dorostu – primánů. Právě Noc s Andersenem skýtá skvělou 

příležitost, jak spolužáky poznat i v trochu odlišných situacích, než jsou 

pouze krátké přestávky mezi hodinami ve školních dnech. 

Na organizaci letošního ročníku se podílely velkým dílem hned tři třídy. 

Do příprav se zapojily studenti ze sexty A, kvinty A i kvarty B. Díky 

tomu se nám povedlo pro naše malé nocležníky přichystat skutečně pes- 

trý program. 

Začali jsme divadelním představením, novým dramatickým nastudová- 

ním pohádky Rozum a Štěstí, které se díky našim talentovaným hercům 

moc pěkně vydařilo a primánky naladilo na tu správnou pohádkovou 

vlnu. Hned nato je totiž čekalo velké soutěžní klání, kdy rozděleni do 

skupinek obcházeli jednotlivá stanoviště, na kterých plnili rozmanité 

úkoly. Museli prokázat všeobecné vědomosti, schopnost logického uva- 

žování a týmové spolupráce, stejně jako znalost pohádek a kreativitu! 

Ty nejúspěšnější jsme samozřejmě ocenili zaslouženou odměnou. 

Za zlatý hřeb programu by se asi dala považovat napínavá úniková 

hra/bojovka v temných školních chodbách, která byla připravená natolik 

důmyslně, že mráz občas běhal po zádech i samotným organizátorům. 

Ale kdo se bojí, nesmí do školy! 

Koho by tak nabitý večer nevyčerpal? Myslím, že všichni účastníci byli 

rádi, když se mohli zachumlat do spacáku a vychutnat si neobyčejné 

nocování přímo v prostorách školních tříd. 
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Noc a Andersenem na Chodovické se odjakživa pyšní přímo magickou 

pohádkovou atmosférou, kterou se nám podařilo vykouzlit i tentokrát. A 

tak jsme si to nakonec užili všichni, i my organizátoři. Moc rádi jsme na 

našem pohádkovém představení uvítali i děti, které nocovali v Místní 

veřejné knihovně. Vážíme si toho, že se naše škola do podobných pro- 

jektů zapojuje. Koneckonců právě takovéto akce jsou na studijních le- 

tech asi to úplně nejhezčí. 

                                                                    Eliška Volencová 
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BŘEZNOVÝ PŘÍBĚH 

SETKÁNÍ 
 

Březen. Tenhle měsíc jsem nikdy neměla moc ráda. Přes zimu jsem si 

zvykla na poli ani na farmě moc nepracovat, ale teď to všechno začíná 

zase od začátku. Já, Klára a Filip musíme pomáhat rodičům. Naše rodi- 

na totiž vlastní rodinnou farmu. Dnes musíme sít pšenici. Když jsme 

byli malí, bylo to trochu jednodušší. Práce nám sice nešla tolik od ruky, 

ale dokázali jsme se při ní zabavit. Jenže teď už je mi osmnáct a mě, ani 

o čtyři roky mladší sestru Kláru už nebaví hrát si na ztracené princezny, 

které musí otročit na poli. A o šest let staršího bráchu Filipa už dávno 

nezajímá jeho role rytíře, který nás najde, pomůže nám, a když je práce 

hotová, odveze nás na zámek, kde se znova setkáme s rodiči. No, teď už 

je to jiné. Práce je práce, a čím jsme starší, tím je jí víc. 

„Elen! Vstávej!“ zavolala na mě už asi potřetí máma. „No jo, už jdu,“ 

zamumlala jsem zpod peřiny a vylezla z postele. Rychle jsem se oblékla 

a seběhla dolů na snídani. U stolu jsem si všimla, že chybí Filip. Máma 

nebyla na dohled, tak jsem se otočila na tátu: „ Tati?“ „Ano Elen? Filip 

je se Sárou ve městě. Vrátí se na oběd.“ „Aha. Dík,“ čte mi myšlenky. 

Filip se Sárou chodí už pátým rokem. Za to že se potakali, můžu já. 

Máma mě poslala na trh pro chleba a já Filipa přemluvila, aby šel se 

mnou. No a tam na té tržnici se potkali. A asi tak o měsíc později spolu 

začali chodit. Někdy toho, že jsem Filipa donutila se mnou jít, lituju. I 

když se pak za tu myšlenku stydím. Já vím. Měla bych mu to přát, ale 

někdy, když je pryč, jsem naštvaná, že on si užívá a já musím pracovat 

na farmě. No znáte to, ne? 

Po snídani jsem se upravila a vyrazila na pole. Chci to mít rychle hoto- 

vé. O chvíli později přijde Klára. Také nemá v plánu zůstávat na poli do 

večera. Bez zbytečných řečí začneme se setím. Po několika minutách 

trapného ticha se Klára ozve: „Elen!“ Otočím se jejím směrem a vidím, 

jak běží směrem k lesu. Přimhouřím oči, abych viděla, jestli něco neho- 
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ní. Jasně. Líza. Ta přihlouplá koza zase zdrhá. Nechám věci ležet tak, 

jak jsou, a přidám se k honičce. Chvíli Lízu pronásledujeme, ale pak 

zahne za kopec a my ji ztratíme. Rozdělíme se a začneme ji hledat. Sly- 

ší na jméno, ale je paličatá, takže když nechce, tak nepřijde. Když se 

blíží čas oběda, začnu ztrácet naději a vracím se cestou domů. Doufám, 

že jako vždy přijde sama. Dívám se na zem, ztracená ve svých myšlen- 

kách, když najednou: „Jau!“ Do něčeho jsem narazila. Divné. Byla jsem 

si jistá, že na téhle cestě žádný strom neroste. Chodím tudy často. „Jé, 

promiň! Nezranila ses? Já, stál jsem k tobě zády a neviděl jsem tě a, a… 

Já jsem Lukáš.“ Zvedla jsem hlavu a uviděla pohledného kluka 

s modrýma očima a s hnědými rozcuchanými vlasy, který mi podával 

ruku. Chvíli jsem zpracovávala obsah jeho sdělení, a když se mi koneč- 

ně vrátil hlas, tak jsem mu taky podala ruku a zakoktala: „A – ahoj.“ 

Chtěla jsem si sáhnout na tváře. Byla jsem si jistá, že mi hoří. Chvíli 

jsme tam jenom mlčky stáli a potom jsem si vzpomněla, že jsem šla 

domů. „No, tak já už budu muset jít.“ Ušla jsem pár metrů, když na mě 

Lukáš zavolal: „Počkej!“ Otočila jsem se na něj. „Ty znáš mé jméno, 

ale já neznám tvé. To není moc fér, nemyslíš?“ Chvilku jsem dělala, že 

přemýšlím a pak jsem mu odpověděla: „Ne. To asi není fér. Já jsem 

Elen. Z nedaleké farmy.“ Podíval se na nebe. „Elen. Hezké jméno,“ 

přemýšlel nahlas. „Tak snad se ještě někdy potkáme, Elen,“ dodal 

s rošťáckým úsměvem. „Hmmm… Snad.“ Vyslovila jsem to sice bez 

zájmu, ale opravdu hodně jsem doufala, že se tak stane. „Tak ahoj!“ 

„Ahoj!“ Lukáš se ještě chvíli díval, jak odcházím, ale pak se otočil a šel 

svou vlastní cestou. 

Když jsem se vrátila domů, Líza už byla zpátky v ohradě. Málem jsem 

si toho ale ani nevšimla. Nedokázala jsem myslet na nic jiného než na 

Lukáše. Měla jsem ho plnou hlavu a nemohla jsem se dočkat, až ho 

znova potkám. A byla jsem si jistá, že potkám. 
 

Kristýna Bartošová 
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KAPELA THE NEIGHBOURHOOD ROZEZPÍVALA CELÉ FORUM 

KARLÍN! 

Ve středu 6.2. se do Česka po třech letech vrátila americká rocková 

kapela The Neighbourhood. Společně s nimi ve Foru Karlín vystu- 

poval také Yeek a skupina Health. 

Když bylo v roce 2018 oznámeno, že do Prahy opět zavítá skupina 

známá hity jako „Sweater Weather“ nebo „R.I.P. 2 My Youth“, všechny 

fanoušky zachvátilo nadšení. Předchozí koncert, který se odehrál v srp- 

nu 2016 v Riegrových sadech, totiž úplně nesplnil očekávání a nyní 

přišla šance napravit to. To, že jsou lidé The NBHD stále věrní, se uká- 

zalo už několik dnů po spuštění prodeje lístků, kdy byla celá hala bez- 

nadějně vyprodána. 

V den samotné akce se v Karlíně již před pátou hodinou večer nashro- 

máždily tisíce lidí. Jakmile se otevřely brány, nahrnuli se všichni fa- 

noušci dovnitř. Kontrola lístků ani obsluha v šatně nebyla vyřešena úpl- 

ně vhodným způsobem, a proto vše trvalo o něco déle, než mělo, a lidé 

začínali být nepříjemní. 

V osm hodin ale špatná nálada opadla, protože se na pódium dostavil 

první předskokan večera, a to Yeek, mladý hudebník, jehož hudba se dá 

popsat jako všehochuť. Publikum příjemně naladil a sklidil obrovský 

potlesk. 

O něco později jsme měli příležitost poslechnout si alternativní rocko- 

vou skupinu Health, která spoustu lidí pomocí své velice originální 

hudby i způsobu vystupování uvedla do naprostého transu. Z pódia od- 

cházeli odměněni jásajícím davem. 
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Není ale překvapením, že největší ovace přinesl příchod hlavní hvězdy 

večera - The NBHD. Své vystoupení začali písničkou „Afraid“, která 

roztančila celou halu. Dále jsme měli možnost poslechnout si i několik 

novinek z jejich nového alba, které se v mnoha směrech výrazně liší od 

těch předchozích, dokonce i samotným hudebním žánrem. Koncert byl 

skvělým příkladem toho, že spojení staré a nové tvorby vůbec není na 

škodu a fanoušci ocení, když si mohou poslechnout něco neohraného a 

zároveň zazní i jejich nejoblíbenější písničky z minulých let. Atmosféra 

se jen těžce popisuje, publikum tancovalo, zpívalo, široko daleko nebyl 

nikdo, kdo by se nebavil. Koncert skupina zakončila jejich bezpochyby 

nejznámější písničkou „Sweater Weather“. Když hudba utichla, fanouš- 

ci se rozloučili dlouhým a hlasitým potleskem. 

Extázi ze skvělého koncertu bohužel okamžitě vystřídal boj o to, kdo se 

z haly dostane jako první. Jak už jsem zmínila na začátku, obsluha šaten 

byla naprosto katastrofální, někteří lidé na své kabáty a tašky čekali i 

déle než půl hodiny. 

I přes fiasko s organizací musím koncert ohodnotit na jedničku. Určitě 

nejsem jediná, kdo si z tohoto večera odnesl zážitek na celý život (a 

také vyřvané hlasivky na další tři dny). Kapela konečně ukázala, co 

umí, a díky tomu rozezpívala celé Forum Karlín. 

Naneta Jiráková, septima A 
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SOUBOJ GENERACÍ 

 
 

Často slyším od dospělých, že je tahle doba uspěchaná a přetechnizova- 

ná. Vůbec jim nerozumím. 

Když opustím hranice domovských Horních Počernic a jedu metrem, 

vlakem či autobusem, občas vzhlédnu od svého mobilu – naskakuje mi 

zrovna nový level, a to chvíli trvá – a vidím kolem sebe zadumané, vět- 

šinou mladé tváře, ozářené modrým světlem telefonu. Jsou stejně zauja- 

tí, stejně nehybní, stejně nemluvní. Najde se samozřejmě pár zvláštních 

jednotlivců, kteří koukají do knih nebo tištěných novin. Ti bývají věko- 

vě starší, asi jako moji rodiče. Představte si! Oni se usmívají, někdy 

mračí a otáčí ručně stránky. A úplně nejprapodivnější je sorta cestují- 

cích, co spolu rozmlouvají. Chápete to? Taková strašná ztráta času! Za 

okny právě vykukuje slunce, pouští své první hřejivé paprsky a za chvíli 

budou vystrkovat své sněhobílé hlavičky první sněženky. Ale zřejmě 

jen ta poslední skupina lidí je schopná vidět a ocenit ty barvy slunečních 

paprsků, tu krásu a křehkost kvítků sněženek. No co, vždyť za rok po- 

kvetou zase. 

Promiňte, ale už mi naskočil nový level a ta hra je tak neuvěřitelně pou- 

tavá. Často slyším od dospělých, že je tahle doba uspěchaná, přetechni- 

zovaná. Vůbec jim nerozumím. 
 

                                                                           Petr Panenka 
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            BÁSEŇ 

 

Jaro 

Jaro přichází a už je tu. 

Ptáci se připravují 

k prvnímu letu. 

Leden i únor jsou pryč, 

děti teď kopají míč. 

 

Kytičky začínají kvést, 

brouci zpod kamenů lézt. 

Mění se období i čas, 

Kdopak, děti, z vás, 

 

nechtěl ven z postele? 

Zatím se jablko kutálí po 

stole. 

A teď všichni pojďme ven, 

za dveřmi je další jarní den. 

Alice Formanová 
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          KOMIKS 

 

 
 

 

NAJDETE NÁS I NA: 

http://gymnchod.cz/skolni-casopis-kompot/ 

 

http://gymnchod.cz/skolni-casopis-kompot/


Číslo 4, 2018/2019 Strana 17 

 



Číslo 4, 2018/2019 Strana 18 

 

 


	2018/2019
	Ve středu 6.2. se do Česka po třech letech vrátila americká rocková kapela The Neighbourhood. Společně s nimi ve Foru Karlín vystu- poval také Yeek a skupina Health.
	Jaro

