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Úvodní slovo 
Vážení profesoři, vážené profesorky, 

milí studenti, milé studentky. 

 

Je tady březen a spolu s tím přichází i další vydání našeho časopisu. Díky tomuto číslu Vás může v 

chladných dnech zahřát domácí pizza, nebo si můžete pochutnat na mrkvovém koláči. Pro 

milovníky exotiky si naši redaktoři připravili i recept na sushi. Pokud byste ovšem naopak 

potřebovali zchladit hlavu, máme zde pro Vás povídání o Lyžařském kurzu naší sekundy, anebo 

Zájezd do Lince.  

Pro ty, co mají raději čtení u šálku horké kávy nebo čaje, máme zde připravený článek o besedě se 

spisovatelkou paní Mornštajnovou, rozhovor s PaedDr. Nováčkovou, příběhy bezpráví, povídání o 

plesu a jako vždy - příběh na pokračování. Každý se rád zasměje a k tomu nám vždy dopomůže 

komiks s názvem Elita národa. 

 

Doufám, že i s úsměvem se budete vracet k našemu časopisu,  

Přeji příjemné čtení 

Kristina Szabová 
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Beseda s paní A. Mornštajnovou 

Tereza Svatoňová, 6. B 

  

21. 1. jsme na školní čtenářské besedě na Černém Mostě přivítali výjimečnou současnou 

autorku Alenu Mornštajnovou, která nás v průběhu dvou hodin provedla autorským 

procesem i problémy, se kterými se začínající autor musí potýkat. 

Sympatická spisovatelka nám reálně přiblížila, že začátky psaní knihy nejsou vůbec tak 

jednoduché, jak by se mohlo zdát. Před samotným psaním je potřeba udělat spoustu 

výzkumu na dobové obyčeje a fakta, psaní je také zdlouhavé a plné krizí, o moc příjemnější 

není ani proces publikace a komunikace s nakladatelstvím. Dozvěděli jsme se i o osudech 

skutečných osob, podle kterých byla její díla napsána a také že vyprávění o jejich příbězích 

pochází z příjemnějších dob, kdy spolu lidé mluvili i přestože se neznali. Neméně zajímavé 

bylo například vysvětlení symbolismu motivů v díle Hana (věneček, jména) a nastíněny byly i 

plány o budoucím kinematografickém a dramatickém zpracování právě knihy Hana.  

Rozhovor s paní Mornštajnovou vedla studentka Linda Fribertová z 8. B a práci nepochybně 

plnou nervozity odvedla s lehkostí a profesionalitou.  

Tímto znovu děkujeme paní Aleně Mornštajnové, paní profesorce Miladě Schieblové a Lindě 

Fribertové za přínosné literární dopoledne. 
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PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ 

LISTOPAD 2019 

  

Dne 19. 11. 2019 naše gymnázium navštívil politolog pan PhDr. Jan Květina 

PhD., aby studenty septimy B a oktáv blíže seznámil prostřednictvím 

prezentace s problematikou totalitních režimů i jejich rozpadem a zejména 

s okolnostmi tzv. sametové revoluce.  

Celý program trval přes dvě vyučovací hodiny. Během první byl ve třídě 

promítnut film z cyklu Příběhy bezpráví. Šlo o příběh chlapce, který 

emigroval z Československa jen nedlouho před pádem komunismu. Snímek 

mapoval fakta prostřednictvím korespondenci mezi emigrantem a jeho 

blízkými.  

Na druhou část programu se pak všichni shromáždili ve sborovně a tam už 

začala přednáška na zmíněné téma. To jsme sice probírali ve škole 

mnohokrát, málokdy se však při běžném výkladu koukáme do hloubky a 

hledáme souvislosti. A právě souvislostmi se pan doktor Květina zabýval 

nejvíce. Zmínil spojitost mezi různými totalitními režimy minulého století i 

důsledky těchto provázaností. V jeho výkladu zazněly i pro nás zcela nové 

terminy jako například. Malí Stalinové. V neposlední řadě zmínil pád 

komunistického bloku, vývoj a průběh revolucí i co jim předcházelo. Po 

velmi naučné a zajímavé přednášce zbyl i čas na dotazy, které byly 

zodpovězeny.  

 Jednalo se již o druhou návštěvu z Metropolitní univerzity Praha v tomto 

školním roce (v říjnu přednášel ing. B. Tureček na téma muslimský svět) a 

doufám, že nešlo o poslední. Rozhodně si myslím, že byla přednáška velice 

přínosná. Málokomu se podaří tak skvěle za tak krátkou dobu obsáhnout 

natolik složité téma, jako jsou právě totalitní režimy. Pan doktor to ale zvládl 

s přehledem.  

Vendy Suchánková, 7. B 
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Rozhovor s PaedDr. Nováčkovou 
 

Proč jste se rozhodla studovat zrovna matematiku a tělocvik? 

Tělocvik byl jasný od mládí, protože jsem se od malička ráda hýbala. Jako druhý předmět 

jsme se rozhodovala mezi matematikou a kupodivu češtinou, no a třídní matikářka mě 

nasměrovala na matematiku. 

Proč jste si vybrala právě naši školu? 

Vybrala jsem si ji proto, že jsem tady v letech 1996 - 2000 již učila. A byla to pro mě 

výzva a určitá forma satisfakce. 

Vy jste učila na Arcusu, je nějaký rozdíl mezi studenty soukromého a státního 

gymnázia? 

Rozdíl je především v přístupu k výuce, studenti státního gymnázia mají většinou zájem 

studovat, zato zájem studentů soukromého gymnázia, alespoň co jsem já zažila, není 

úplně nejaktivnější. 

Jste spokojena s přístupem našich studentů ke studiu? 

Sice je pravda, že se najdou studenti, kteří se snaží pouze proklouznout bez valných 

znalostí, já mám ráda studenty aktivní a přitom komunikativní a co mi tady nejvíc vadí je, 

že především studenti sexty a septimy nejsou zvyklí v hodině komunikovat, odpovídat mi 

na otázky a vlastě zapojovat se do průběhu hodiny. 

V čem se podle vás mají studenti zlepšit? 

Podle mě, v sextě většina studentů, jak já tomu říkám, rozkvetla, to znamená, že získali 

zájem o učivo a někteří začali i komunikovat. V septimě bych byla ráda, kdyby pochopili, 

že mým cílem není je zlikvidovat, ale seznámit je se základy středoškolské matematiky. 

Vy jste dostala jako třídu septimu, jak spolu vycházíte?  

Septima mě zlobí, myslím, že nebylo dobré rozhodnutí mi ji dát, protože septima je 

vyhlášená třída s velkými problémy. 

Jak se vám tady zatím líbí?  

Líbí se mi tady dost, ale vadí mi, že je škola rozdělena na dvě budovy. Já vím, že se s tím 

asi nedá nic dělat, ale myslím, že to není úplně šťastné. 

Co si myslíte o českém systému známkování?  

Učit se pro známky myslím není dobře, protože výsledkem vzdělávání mají být znalosti, 

ne známky a je potřeba najít v sobě vnitřní motivaci, abychom se učit chtěli, ale bohužel 

je to v České republice velmi zakořeněné. 

Lukáš Michalík, 2. B 
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Adventní zájezd 

Adventní zájezdy se na našem gymnáziu pořádají již spoustu let. Měli jsme 

možnost navštívit např. Drážďany, Pasov, Norimberk, Vídeň, 

Regensburg… Letos jsme zamířili do Lince. 

Hornorakouské město nás 2. 12. přivítalo sněhovým popraškem a navodilo 

tak vánoční náladu.  

Prohlídka města začala na břehu Dunaje, kde se 

nachází Muzeum umění LENTOS. Mistrovská 

díla 19. a 21. století jsou k vidění na stále se 

obměňujících výstavách. Široké spektrum 

soudobého umění nabízí díla zvučných autorů, 

jakými jsou Klimt, Schiele, Warhol a 

Helnwein. Tato elegantní skleněná budova leží 

přímo na břehu Dunaje. Na druhé straně řeky 

stojí její též architektonicky význačný 

protějšek. 

Tou je budova Ars Electronica Center, ve 

které se návštěvníkům nabízí interaktivní svět s 

četnými příklady nejmodernějších technologií a 

interaktivního mediálního umění, které si 

návštěvníci mohou sami vyzkoušet.  Bohužel, 

bylo pondělí a tak oba objekty měly zavřeno. 

Nevadí – je to důvod navštívit Linec ještě 

jednou. 

Po prohlídce historických míst, pamětihodností 

a velkolepých budov a kostelů jsme se vrhli na 

vánoční trhy.  Ochutnali jsme místní speciality, 

popovídali si s prodavači ve stáncích, koupili si 

suvenýry. Nesmíme zapomenout na zastávku u 

slavné cukrárny, kde se peče světoznámý 

linecký dort. Někteří z nás tuto pochoutku vezli 

i domů. 

Těšíme se na příští adventní zájezd. Už víme, 

kam pojedeme. V roce 2020 navštívíme 

adventní Bratislavu. 

Mgr. Marie Štěpánková 
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Bylo tam krásně 
1. Den - příjezd 

   Do Rokytnice jsme přijeli před polednem. Cesta na Dvoračky vedla k mému překvapení stezkou, u 

které bylo napsáno – Cesta uzavřena 30. 11. – 13. 2. Vedla do docela prudkého kopce, ale výhled 

z Dvoraček stál za to. 

   Po obědě následoval polední klid, po kterém hned začal výcvik. Sjezdovka byla pokryta upraveným 

sněhem, takže se i lyžovalo dobře. Paní instruktorka nás rozdělila do tří skupin podle schopností 

v lyžování.  

2. Den – U Sklepa 

   Naše třída se -  doufám že úspěšně – pokusila zkrotit sílu běžek. Jelikož v pátek měl být závod, 

rozhodli se instruktoři provést nás částí okruhu „Svážná“, což byla závodní trať. Protože většina z nás 

stála na běžkách poprvé, doputovali jsme jenom do poloviny tohoto 4,5 km dlouhého okruhu 

k rozcestí U Sklepa.  

Odpoledne byl jako vždy lyžařský výcvik, tentokrát nedoprovázen žádnou jinou zvláštností.  

3. Den – U Perníkové chaloupky 

   Pokořili jsme okruh Svážná. Šťastlivcům, kteří byli vepředu, se otevřel výhled na Černou horu, Kotel 

a v zimě uzavřené Kotelní jámy. Podle mého názoru je tento okruh celkem dobrý a terénně 

nenáročný, občas s nádhernými výhledy a chaloupkou po cestě, zvanou Perníková. 

   Po obědě nám výhled do krajiny uzavřely husté mraky, ležící zde až do pátečního dne. 

   Večerní program, připravený profesory, nám odhalil význam slova kloset. 

4. Den – Harrachov 

Třetí den (u nás sice čtvrtý…) je prý kritický na úrazy, tak jsme měli odpočinkový půlden, jelikož jsme 

odpoledne vyjeli na výlet na běžkách do Harrachova. Klesání na běžkách není zrovna příjemné, ale 
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výškový rozdíl 450 metrů jsme nějak překonat museli. V Harrachově nebylo moc sněhu, ale na 

běžecké lyže to stačilo. Po krátkém rozchodu nás vyvezla lanovka na Čertovu horu. Výstup z lanovky 

opravdu nepatřil mezi nejelegantnější.  

   Od rozcestí „U Ručiček“ vede ke Dvoračkám dlouhé táhlé stoupání, které je výrazně snadnější, když 

máte na běžkách šupiny. Ti, co měli v batohu neprozřetelně těžký nákup, to pocítili dvojnásob. Paní 

profesorka Nováčková, která neměla šupiny, prohlásila: „Vy depresivní šupináči!“ 

5. Den – Slalom 

   Ten den se ze sněhu stala kašička. Přišla obleva. Sjezdovka byla neupravená. Závod ve slalomu byl 

tedy takový, že jsme vyjížděli koleje kolem branek. Startovní čísla jsme losovali, takže to bylo alespoň 

spravedlivé.  

6. Den – Závod na běžkách 

   Dopolední program zahrnoval opět lyžování, abychom si „odpočinuli“ od běžek. Obleva se dále 

zakusovala do sněhu a vyráběla další a další kašičku. Sjezdovka byla pořád neupravená.  

Na odpolední závod nám instruktoři rozdělili čísla podle „boha“. Objet daný okruh trvá 30 – 50 minut. 

Můj spolužák Pavlík však zapomněl odbočit před cílem, tak ho jel dvakrát. Nevadí. 

7. Den – Vítr 

8. Den – Odjezd 

    Odjíždíme, rychle to uteklo. Bylo tu krásně. O to méně se mi chce do školy. 

Marek Jaroš, 2. B 

Sjezdovka zmrzla. Všude byly obrovské ledové 

hrboly, na kterých se nedalo lyžovat. Hned 

první jízdu  jsem poznal  povrch opravdu 

zblízka. Navíc foukal silný vítr, který lyžování 

velmi znepříjemňoval.  

   Odpolední výlet na běžkách měl směřovat na 

hřebeny, ale vítr nám vyfoukal sníh. Zbyl jenom 

led. Proto nastala změna plánu. Jeli jsme se 

podívat na horní stanici lanovky do Rokytnice. 

Instruktoři nás zavedli do tamní restaurace, kde 

někdo nezaplatil ledový čaj (viník není dodnes 

znám). 
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Spi sladce 
4. Zabil jsi ji 

2. 2. 2012 

„Máš krásné oči,"  zašeptala a položila svou hlavu na můj hrudník. 

Pořád mi ale koukala do očí.  

„Jsou jako dva velké smaragdy, ve kterých se okamžitě ztratíš, jsou v 

nich veškerá tvá tajemství, co nechceš říct, odráží se v nich tvoje 

zklamání životem,” pokračovala zasněně dívka s fialovými vlasy.  

„Víš o mně víc než kdokoliv jiný, Nelo, a už vůbec mi nikdo nekoukal 

do očí, tak často, jako ty,” odpověděl jsem jí a zajel prstama do jejích 

vlasů.  

„Vadí ti to?" řekla s úzkostí v hlase a trochu se ode mě odtáhla.  

„Proč by mělo? Jsem rád, že někoho, jako jsi ty, mám, 

fialko,”  odpověděl jsem jí a pohladil ji po ruce.  

„Nevím, asi jsem to pochopila jinak, než jsi to myslel, promiň, akorát 

ti tu vyšiluju.“ 

„Nevyšiluješ, jen jsem to blbě zformuloval," uklidnil jsem ji a přitáhl 

si ji zpátky k sobě.  

„Kdy má tvůj otec přijít?" zeptal jsem se. Prudce se nadechla.  

„Nevím, asi okolo sedmé,” roztřepal se jí hlas.  

„Máš strach?" opatrně jsem se jí zeptal. Přikývla.  

„Proč s ním bydlíš, proč nebydlíš u mamky?" v očích se jí objevily 

slzy. 

„Nechci to dneska, prosím, řešit,” pípla. 

„Dobře, kdyby cokoliv, jsem tu pro tebe, pamatuj si to, ano?" usmál 

jsem se na ni a pohladil ji po tváři.  

„Miluju tě, Lucasi,” zašeptala.  
9 
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„Taky tě miluju, Nelo,” vydechl jsem. Bylo ticho. Dokud dole 

nebouchly dveře. Cukla sebou.  

„Bude to v pořádku, ano?" nereagovala.  

„Nenechám ho ti ublížit.”  

„Neubráníš se mu, Lucasi. On ti ublíží, stejně jako potom 

mně,”  zamumlala.  

„Kolik je hodin?"  

„Brzy, muselo se něco stát,” otevřel dveře a ona okamžitě vyskočila 

na nohy.  

„Co tady dělá?" zavrčel na ni.  

„Přišel jsem za ní,” odsekl jsem mu.  

„Ty, ty se do toho nepleť, ptal jsem se jí a vypadni z mého domu,” 

zasyčel.  

„Nikam nejdu, nenechám tady Nelu samotnou…” Došel až ke mně.  

„Okamžitě vypadni z mého baráku, jinak se neznám.”  

„A co mi uděláte? Pěstí už jsem dostal tisíckrát,” ušklíbl jsem se na 

něj.  

„Lucasi, odejdi, prosím, naštveš ho ještě víc, stejně bys musel jednou 

odejít" zašeptala. Věnoval jsem jí svůj pohled. Po tvářích se jí 

kutálely třpytivé slzy.  

„Co kdybys poslechl aspoň tu mrňavou kurvu, spratku?"  

„Není to kurva,” zasyčel jsem a on se zasmál.  

„Tak to vezmeme po zlém" ušklíbl se a přehodil si mě přes rameno a 

odnesl před vchodové dveře, kde mě hodil o zem a zapadnul dovnitř 

dřív, než jsem se stihnul vůbec zvednout. Byl slyšet řev. Najednou se 

ozvala rána a přestal jsem ji slyšet. Ještě se přes celý barák ozvalo: 

„Ta kurva mi chcípla.” 
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2. 12. 2017 

Stál přede mnou, pořád si mě nevšiml. Nenávidím tohohle člověka. 

Vzal jí život. Té, kterou jsem miloval. Ten hajzl v tom pokračuje, 

pořídil si další dítě, jsou jí teď tři roky, ta holčička je podobně zbitá, 

jako bývala Nela, zachráním ji. A ji pomstím. Otočil se. Konečně. 

Vypadalo to, že se mě lekl. Sám pro sebe jsem se ušklíbnul.  

„Proč za mnou pořád jdete?" Zeptal se celkem rozhozeně, ovšem 

snažil se nervozitu zakrýt naštvaným tónem. Mlčel jsem a více se k 

němu přiblížil. Byl nejistý. Klepal se.  

„Odpovíte mi?" Zakřičel. V tichosti jsem došel až k němu. Dělilo mě 

od něho sotva půl kroku.  

„Co po mně chcete?" Zaječel úzkostlivě a začal couvat, do doby, než 

narazil do zdi opuštěného baráku.  

„Jen vám udělat to samé, co jste kdysi udělal Nele,” odpověděl jsem 

nevinně a došel znovu až k němu, jen jsem ho teď jednou rukou chytl 

za zápěstí a trhl za něj, když chtěl někam odejít.  

„Netuším, kdo je Nela.” Vykoktal ze sebe a snažil se mi vykroutit.  

„Ne? Vy si nepamatujete na vaši dceru?" Zeptal jsem se udiveně a z 

kapsy vyndal nůž, kterým jsem mu přejel po tváři.  

„Vy jste blázen,” zaječel přes celou ulici a pokoušel se mi 

vysmeknout.  

„Nepovede se ti to." Zasmál jsem se, nůž mu přiložil k hrdlu a jedním 

táhlým pohybem jsem mu ho prořízl.  

„Spěte sladce,” zašeptal jsem naposledy. Pustil jsem ho, aby dopadl 

na zem. Když jsem si byl jistý, že je mrtvý, zasyčel jsem do ticha:  

„Zabil jsi ji,” a urychleně z místa odešel. 
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Čtvrtý 

3. 2. 2017 7:34 

„Jsem rád, že je mrtvý.” Poslední dobou se stalo tradicí sedět každý den na 

sedačce a rozjímat. Se zvědavým klukem vedle sebe. Samotného mne překvapilo, 

že jsem začal první. 

„Co udělal?" I v jeho hlase byla stopa po překvapení. Chvilku mi trvalo, než 

jsem mohl pokračovat, aniž by se mi zlomil hlas. 

„Zabil ji.” Nedokázal jsem to vyslovit nahlas. 

„Koho?" 

„Holku, co miluju." Opět ve mně začal vřít vztek při vzpomínce na ten okamžik, 

kdy mě odtrhl od mé milované. Uklidňoval mě jen fakt, že ten hajzl už chcípl. 

„Jak můžeš milovat někoho mrtvého?" Občas mám pocit, jako by byl malé dítě, 

co nic nechápe a musí se mu vše vysvětlit. Je to tak otravné. Zase se na mě díval 

tím svým zvědavým pohledem. 

„Láska přetrvává i po rozchodu nebo smrti, vždy ji budu milovat.”  

„Vždy?" Otočil jsem se k němu, abych se mu mohl podívat do očí. Po mé 

fialovlasé princezně je to jediný člověk, u kterého to dělám rád. 

„První lásku budeš milovat navždy.” zašeptal jsem. 

„Někdy mě děsíš.”  V jeho očích se opravdu třpytila špetka strachu. 

„Nebude to tím, že jsem zabil čtyři lidi?" 

„Ne, dokud ti neublížím, budu v suchu. Spíš některými věcmi, co řekneš.” Jen 

jsem se usmál. 

„Co je na nich děsivého?" 

„Že jsou pravdivé.” Sklopil svůj pohled a mně znemožnil pokračovat v 

pozorování jeho očí. Jemně jsem ho za bradu a zvedl hlavu, aby se na mě zase 

díval. 

„Realita je někdy děsivá.”  

12 
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„Nemusí být.” 

„Ale je.” Použil jsem přísnější hlas. Asi se trochu lekl, jelikož dlouho nic 

neříkal. Sklopil pohled k zemi a trochu se odtáhl. Radši jsem změnil téma. 

„Nemám rád slunce.” 

„Proč?" Věnoval mi jeden ze svých zvědavých pohledů. Vypadal ale trochu 

uraženě. 

„Ve světle je vše vidět, ve tmě musíš hledat.” Podíval jsem se na hodinky. Byl 

nejvyšší čas. 

„A já myslel, že jsi upír.” 

„Co jsi to řekl?"  

„Nic, nic.” Zamumlal tiše, ale dostatečně hlasitě na to, abych ho slyšel. 

„Radši nebudu komentovat.” Zvedl jsem se a šel do předsíně. 

„Kam jdeš?" Oblékl jsem si bundu a nazul boty. Mezitím přiběhl za mnou k 

předsíni, kde se opřel o zeď. 

„Do práce, někdo nás živit musí, když tebe vyhodili.”  

„To bylo hnusný.”  

„Ale pravdivý.” 

„Neměl provokovat.” 

„Bez komentáře.” Vzal jsem si klíče a zabouchl za sebou dveře.  

Renata Cihelková, 6. B 

Tina Szabová, 4. B 
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Mrkvový koláč 
Ingredience:  

 4 vajíčka 

 2 hrnky hnědého cukru  

 1 ¼ hrnku oleje  

 2 lžičky vanilkového extraktu  

 2 hrnky polohrubé mouky 

 2 lžičky sody 

 2 lžičky kypřícího prášku  

 ½ lžičky soli  

 2 lžičky skořice  

 3 hrnky strouhané mrkve – jemně 

(8-10 ks)  

 1 hrnek mletých vlašských ořechů 

Postup: 

Cukr vetřeme s vajíčky, poté přidáme postupně olej, vanilkový extrakt, sodu, kypřící 

prášek, skořici, mouku, sůl. Nakonec mrkev a ořechy a důkladně promícháme. 

Vylejeme na pekáč s pečícím papírem a pečeme cca 40 min v předehřáté troubě na cca 

180 stupňů.   
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Krém:  

 500 g lučina může být i tvaroh nebo mix  

 1 smetana na šlehání  

 2 hrnky cukru moučka 

 1 lžička vanilkového extraktu šťáva z citronu podle chuti  

 2 lžíce změklého másla  

 

Postup:  

Vše důkladně promíchat a natřít vrstvu na vychladlý koláč. 

Hodnocení:   ★★★★☆ 

Adéla Kunstátová, 1. B 
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Domácí pizza se šunkou 
Co budeme potřebovat: 

Na těsto: 

 2,5g sušeného droždí 

 0,5 špetky cukru 

 125 g hladké mouky 

 0,5 lžičky soli 

 75 ml vlažné vody 

Na ozdobení: 

 75 g goudy 
 50 g kuřecí šunky 
 Můžeme dozdobit podle chuti např. bazalkou. 

Postup: 

 V míse smícháme mouku s cukrem, sušeným droždím a solí. Postupně 
přidáváme vlažnou vodu a propracováváme, až vznikne krásně měkké teplé 
těsto.  
 
Pomoučníme a zakryjeme utěrkou a necháme kynout. Těsto si rozdělíme na 2 
části a z každé vypracujeme tenkou placku (já používám speciální plechy na 
pizzu a placku vyválím přímo na nich). Samozřejmě lze udělat pizzu i na pekáč, 
ale doporučuji si připravit asi o 1/5 těsta méně, jinak bude příliš vysoké.  
 
Vytvořenou placku pomažeme rajčatovým základem a ozdobíme podle chuti.  
 
Domácí pizzu poklademe krájenou kuřecí šunkou (můžeme ještě natrhat na 
kousky), posypeme nastrouhanou goudou a navrch poklademe plátky rajčat, 
které dle chuti posypeme bazalkou.  
 
Domácí pizzu se šunkou pečeme v předehřáté troubě na 230 - 250 °C cca 10 - 
15 minut.  

 Šárka Benešová, 1. B 
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Recept na sushi 
Budeme potřebovat: 

 Okurku 

 Papriku 

 Krevety 

 Krabí tyčinky 

 Mořské řasy 

 Wasabi 

 Sójovou omáčku 

 Rýži 

 Bambusovou podložku 

 folii 

Postup: 

 Dáme si vařit rýži, mezitím si nakrájíme okurku, papriku, krevety a krabí tyčinky 

na cca. 2x2mm. Bambusovou podložku si obalíme folií. Až se nám dovaří rýže, 

dáme ji vychladnout. Na bambusovou podložku si dáme řasy a lehce je 

namočíme vodou. Na řasy si dáme rovnoměrně rýži (cca 1cm), doprostřed rýže 

dáme ingredience, které jsme si nakrájeli. Pomocí bambusové podložky 

vytvoříme váleček, a nakrájíme ho na proužky tlusté cca 3cm. Podáváme se 

sójovou omáčkou a wasabi.  

 Klára Nováková, 1. B 
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Maturitní a Imatrikulační ples 2020 
 

Maturitní a Imatrikulační ples 

Stejně jako minulý rok se konal v Pražském Kongresovém centru Maturitní a Imatrikulační ples našeho 

gymnázia. Studenti se zde scházeli už okolo 16:00 kvůli nácvikům, ale sál byl otevřen až v 18:00 a ples zahájen 

až o hodinu později. Ples byl zahájen velkolepým a nádherným nástupem prim a oktáv. Po nastoupení primánů 

na píseň Shape of you, vyzvali své zástupce z každé třídy, aby řekli připravený proslov. A následně mohlo začít 

samotné stužkování. Studenty ostužkovali třídní profesoři a byly jim předány bílé nebo červené gerbery podle 

toho, v jaké jsou třídě. Jakmile stužkování skončilo, primáni se museli jít převléci a připravit do šaten na jejich 

překvapení. Tuto pauzu zaplnila skvělá kapela, která účastníky plesu provázela celým dlouhým, ale krásným 

večerem. Každá třída svá překvapení podala jinak. Prima A zvolila pro své překvapení populární tance ze známé 

sociální sítě, naopak prima B si pod vedením Adély Kunstátové a Nikol Němečkové vymyslela choreografii 

vlastní.  

Choreografie doplnila předem zvolená hudba. Za toto představení získaly obě třídy veliký a zasloužený potlesk, 

u primy A hlavně díky výborně secvičené synchronizaci a u primy B díky oživení např. rondáty, apod.. Tímto 

představením prim skončilo jejich účinkování na plese. Mezitím, co se na své vystupování připravovali 

maturanti, začalo druhé předtančení, kde opět hrála kapela. Na parket si poté nastoupili maturanti seřazení do 

řad. Zástupci tříd řekli proslov plný vzpomínek a předali zástupcům septimy žezlo. Následně oktaváni začali 

chodit po červeném koberci směrem ke svým profesorům, kteří je ošerpovali a předali nádherné bílé růže. Poté 

vyzvali na parket svoje profesory a rodiče a společně si zatančili. V pozadí hrála nádherná hudba a tanečníci si 

tyto okamžiky určitě užili. Nic však netrvá věčně a proto i tento okamžik musel skončit. Když ale něco končí, 

něco jiného zase začíná, a proto musel začít i tradiční zlatý déšť. A jelikož lidi rozhodně nebyli lakomí, maturanti 

by si neměli na nic stěžovat. Parket se musel vyklidit, a protože se oktaváni museli připravit na svá překvapení, 

začalo se pořádně tančit. Dlouho se moc nic nedělo (kromě tance a povídání), ale pak to začalo, překvapení 

proložená videi a scénkami. Překvapení plná tance, kostýmů, zábavy a písniček. Ale tenhle večer plný 

vzpomínek se chýlil ke konci. Pro maturanty, ale večer rozhodně neskončil a oni si mohli užít svou vlastní 

afterparty. 

Šárka Benešová 1. B 
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Asi jsou na nás pyšní 
Píše se únor roku 2019, je čerstvě po plese, a my septimáni si začínáme uvědomovat, že organizace příštího 

plesu už je na nás. A tak začalo vybírání místa a data. Začalo se ukazovat, jak náročné bude zorganizovat akci 

ve 40 plus lidech. Zřízení plesového výboru, facebookové skupiny, nespočet třídnických hodin, hádek, 

dohadování. Každý detail, kterého jste si na plese mohli všimnout, se pravděpodobně v minulosti stal 

předmětem alespoň malé hádky. Nevěřili byste, jak žhavá diskuze se může linout okolo barvy šerp. Nemluvě o 

textu na šerpách. Ale proč vám to povídám, sami to jako studenti dříve či později zažijete. A pokud jste třídní 

profesor, tak to zažijete jakbysmet.  

Ale tento článek má být reportáží z plesu, takže přeskočím tu půlroční intenzivní práci. Tímto chci velmi ocenit 

mé spolužáky a spolužačky z mojí i paralelní třídy, kteří do organizace vložili mnoho úsilí – odvedli jste skvělou 

práci! 

Budím se ve středu ráno, brzy musím vyrazit nechat si udělat vlasy a líčení. Všechno balím ve spěchu. Nálada 

určitě nenasvědčuje tomu, že bych měla zažít slavnostní večer. Pak si vzpomenu na to, jak krásné mám šaty a 

to mi trošku vylepší náladu.  

Nalíčená a učesaná se v půl druhé odpoledne zjevuji v Kongresovém centru, kde už paralelní třída horlivě 

nacvičuje překvapení. Kongresové centrum máme takřka pro sebe. Všude kolem pobíhají v různých směrech 

napnutí maturanti a maturantky. Plesový Brownův pohyb. 

Podle harmonogramu, který nám visí na facebooku, jsme měli od půl druhé zdobit sál. A tak se do toho 

zmateně pouštíme. Někteří lidé pobízejí ostatní k práci, ale většina neví, co vlastně dělat. A tak jsme natáhli 

LED světýlka po místnosti a byli spokojení. 

Vše, co vám popisuji se dělo z mého pohledu. Každá pohybující osoba by vám vše možná popsala jinak. 

V jednom čase a místě se odehrávaly různé paralelní události.  

 

Kromě zmatených a snad i natěšených maturantů se na scéně občas zjevil i pan Vinohradník, aby nás 

zkontroloval, zkorigoval, organizoval.  

Pak si i naše třída vyzkoušela své překvapení. Většinu z nás to uklidnilo a potěšilo. Pohyb nám rozproudil 

radostnou krev po těle.  

„V 17:00 buďte připravení, budeme zkoušet nástup s primány i bez nich“ 

Tak to je trocha volného času před námi. A tak jsme se zase všichni rozprostřeli. Po zákulisí, po pódiu, po 

venku. Některé ženy se nechávaly nalíčit a dělat účesy, jiní si objednávali pizzu, či jen tak posedávali a 

nevěděli, co s časem. Občas se někde ozvaly nadávky, hádky. Ale lidé se na sebe i usmívali, smáli se, měli 

radost, že jsou spolu. Někteří lidé byli mrzutí, že musejí během plesu zůstat střízliví.  

Já jsem zašla na kávu se spolužákem a začala se postupně ladit na plesovou vlnu. 
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 Zkoušení nástupů bylo opět plné zmatků, šílenství, křiku, nadávek a frustrace, ale společnými silami s pár 

profesory jsme nástupy vypilovali. A tak mi přišlo trošku zvláštní, že před všemi těmi lidmi na plese krásně 

nastoupíme, až se někteří možná dojmou. A přitom za tím bylo mnoho nepříjemných situací, abychom 

nastoupili správně, jako roboti. Takhle je to ale s mnoha situacemi v životě. Možná že za vším krásným se skrývá 

mnoho ošklivého.  

Čas začal pomalu konečně směřovat k večeru. A tak se konečně můžeme převléknout z tepláků a džín do šatů a 

obleků. A začíná koncert obdivů a chvál. „No nee, ty jsi tak nádherná!“ „Panebože, Tobě to sekne!“ „Krásné 

šaty!“ Co nadělat, prostě nám to všem slušelo  

„Ted si můžete dělat co chcete, ale v před sedmou máme sraz na nástup s primány“ 

 „Tohle že má být ten ples, který si máme užít? To tedy nevím“  

Já se ale nalazuji na příjemnou vlnu. Užívám si všudypřítomnou krásu a honosnost. Pomalu začínám hledat 

rodinu, s kterou za večer ale stejně tolik nepromluvím. 

 

Je sedm a tak jsme ruku v ruce s primány krásně nastoupili. A pak už se to všechno rozjíždí jako koloběžka 

z kopce. 

„20:50 sraz na nástup na šerpování“  

Stíhám si popovídat s pár lidmi a dát si půllitr výborného piva. Trochu si i zatancovat. Ale se spolužáky na sebe 

vůbec nemáme čas.  

Pobíháme kolem ze zákulisí na podium, z podia ke stolům, od stolů na bar, na záchod, do zákulisí, za rodinou, za 

kamarády. Ven na vzduch, do zákulisí pro věci, na bar. Všude se něco děje a všechno nám uniká. A ještě fotku 

s Tvým sourozencem! 

Hovory s rodinou se nedostávají do přílišných hloubek. Ale asi jsou na nás pyšní. 

Už zase nastupujeme do záře reflektorů. Užívám si, že jsem ve středu pozornosti, ale překvapuje mě, jak 

obyčejné a přízemní mám myšlenky. Jak obyčejný je ten moment, kdy kráčíte po červeném koberci a dostáváte 

šerpu. A jak rychle ten moment zmizí. Snažila jsem se jako hudbu na svou procházku po červeném koberci 

prosadit něco netradičního. Třeba projev Grety Thunberg, nebo zvuky elektrických brouků. Na plese je ale 

všechno tak tradiční a rigidní. Není moc prostoru pro kreativitu. 

A tak prostě stojíte a sledujete své spolužáky, jak postupně nastupují. A jste na ně pyšní.  

Víc, než že nás sleduje celý sál, mě zajímá to, že se sledujeme vzájemně. Všichni tam stojíme spolu, a nic kolem 

nemusí existovat.  

Přípitek, tanec s učiteli, miliony a miliony fotek. Zlatý déšť, při kterém jsme si všechny peníze vysypali na zem a 

několikrát dostali ránu do hlavy. Ale byla to zábava.  

A najednou už je půl jedenácté, za chvíli se musíme začít chystat na překvapení. Někteří z nás si ještě stihnout 

zatancovat, popovídat si s blízkými. Ale v zákulisí už se začínají lidé převlékat. Do nervozity. Překvapení áčka 

sledujeme ze zákulisí. A vidíme, jak každou chvíli zběsile přilétne hrstka lidí, ve stresu se převlékne, a zase 

nabíhají na scénu. Jako psi, kteří se sběhnou na jídlo, rychle ho do sebe hodí a zase zmizí. 

No a pak jdeme na řadu my. Jdeme si vzít podium. Scéna je naše.  

Užíváme si to. Zavaleni euforií. Jeden tanec za druhým uteče a pak všichni spolu na Gagnam style, jako kdysi.  

Dokázali jsme to! 

Teď si ještě nechat odvézt oblečení a věci, aby zůstalo jen to nejdůležitější na afterparty. Hosté se pomalu 

loudají ven ze sálu, ale někteří ještě tančí. Velmi vysílení uklízíme. A zvolna se trousíme do noční Prahy. 

Objednáváme taxíky,ubery,bolty. Kteří nás zavezou do klubu. 

Linda Fribertová, 8. B 
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