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Z tvůrčího pera studentů

Pro všechny literárně činné žáky příbramského
regionu vyhlásilo naše gymnázium nesoutěžní přehlídku žákovských prací s názvem „Příbramští psavci“. Nejpilnějším psavcem se stal
student našeho gymnázia Tomáš Vaňata z 2. A.
Píše mu to velmi dobře, a tak mu přejeme, ať
je k němu paní Múza štědrá i nadále. Následuje
drobná ochutnávka jeho literárních „pokrmů“.
Tajemství dárků
A mami, kdo nosí dárky?
Kájo, přeci Ježíšek.
A jaký je to kluk?
Malý a má kožíšek.
Na čem vozí balíčky?
Má sáňky tažené koníčky.
Tak to asi nebude!
Pod postelí sestřičky
schované jsou balíčky
pro maminku, tatínka
i divocha Karlíka.
Ježíšek je přeci malý,
oslík s volkem dechem hřejí.
Je to malé miminko,
tys to spletla, maminko!
Rozvernost
Pod sprchou tu stojím
Zpívám!
Neslyšíš to?
Už jen zívám
Kapky hrají melodii;
Siluetu vidím tvoji
Dlouhé vlasy
Husté řasy
Závoj kapek
Zrcadlo
Co mě to zas napadlo?
Zima se loučí
Den se rychle prodloužil,
účes mi tak narušil.
Místo vloček kapky vody,
už jsou marné moje svody.
Letos vláda byla krátká,
těšte se už na kuřátka.
Ještě třepu peřinu,
naposled se přivinu.
Pak ji sbalím do truhly,
ledy se už pohnuly.
Pošlu náhlou jinovatku,
za mnou ať je trocha zmatku.
Však až bude první mráz,
nebojte se – přijdu zas.
Pospíším si v tomto roce,
sníh vám sešlu na Vánoce.
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Co nás v tomto školním roce ještě
čeká
Blok testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky: 4. 5. – 15. 5.
Ústní maturitní zkoušky: 18. 5. – 22. 5.
Sportovní kurz 3. C, 5. A: 1. 6. – 5. 6.
Biologicko-zeměpisný kurz 2. C, 4. A:
1. 6. – 5. 6.
Sportovní den: 26. 6.
Den divadla: 29. 6.
Letošní Den divadla je ve znamení legendární
Erbenovy Kytice. Na prknech, která znamenají
svět, ožije příběh Zlatého kolovratu, Vodníka,
Polednice a dalších slavných balad. Projekt se
uskuteční za finanční podpory města Příbram.

Život ve škole i po škole
Naše gymnázium bylo opět úspěšné v internetovém hlasování o titul Gympl roku 2014/2015.
Ve Středočeském kraji jsme se podle hlasování studentů umístili na místě třetím za kladenským Sportovním gymnáziem; na prvním místě skončilo Gymnázium Jiřího Ortena z Kutné
Hory. Projekt GymplRoku.cz vytvořila Česká
studentská unie (ČeSU). Děkujeme všem hlasujícím studentům za trvalou přízeň!

Jak naši studenti soutěžili
I v letošním roce na naší škole proběhla školní kola všech obvyklých soutěží. Vítěz školního
kola konverzační soutěže v anglickém jazyce (kategorie SŠ) Miroslav Maier (4. A) se na
okresní úrovni umístil na krásném 3. místě.
Na nižším stupni gymnázia byla první Barbora
Bílá (2. A), která v okresním kole skončila na
4. místě. Tato studentka byla naší nejúspěšnější účastnicí napříč všemi soutěžemi. Kromě konverzační soutěže v anglickém jazyce
reprezentovala naši školu i v obdobné soutěži
zaměřené na německý jazyk (5. místo), největšího úspěchu se jí však podařilo dosáhnout
v olympiádě z českého jazyka, v níž zvítězila
v okresním kole a na krajské úrovni ji od čtvrté, poslední postupové pozice do ústředního
kola dělilo jen několik desetinek bodu. Druhý
den po Barboře se krajské soutěže v téže olympiádě, ale o kategorii výše zúčastnila Kateřina
Motejlová (5. A), která v okresním kole obsadila krásné 3. místo. Poslední jazykovou soutěží byla konverzační soutěž v ruském jazyce,
v níž nás v krajském kole reprezentoval vítěz
školního kola Tomáš Vaňata (2. A). Obsadil zde
pěkné, i když bramborové 4. místo.
Nikola Hamáčková (2. A), Štěpán Jobek (2. A)
a Johana Krčková (1. A) se umístili mezi 5 procenty nejúspěšnějších řešitelů v kategorii Kadet
v předmětové soutěži Bobřík informatiky.
Naši studenti nezaháleli ani v matematice. Všichni se účastnili mezinárodní soutěže
Matematický klokan. Nejlépe uspěli v kategorii
Kadet – Štěpán Jobek (2. A), v kategorii Junior
– Kristýna Urválková (4. A) a v kategorii
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Student – Štěpán Severa (5. A). Naši nejmladší z 1. A se zapojili do matematické olympiády
i Pythagoriády. Úspěšným řešitelem v MO byl
Jan Chvalník a v Pythagoriádě Johana Krčková.

S Erasmem k Atlantiku
Mezi dny 22. až 28. února mělo sedm studentů
a dva profesoři z naší školy možnost vycestovat v rámci projektu Erasmus + do Španělska.
Konkrétně do města Poio, ležícího na samém
západě této země, při pobřeží Atlantského oceánu.
Odlétali jsme z Prahy a po tříhodinovém letu
jsme přistáli ve městě Lisabon, kde jsme přestoupili na další letadlo směřující do města ležícího na severu Portugalska, do Porta. Odtud
nás autobus spolu s polskou výpravou dovezl do Španělska, kde jsme první noc přespali
v hotelu.
Další den ráno se všichni účastníci projektu
sešli v hostitelské škole. Nutno podotknout,
že jsou mezi nimi studenti a jejich profesoři
z Řecka, Itálie, Polska, České republiky a Španělska. Po krátkém představování a seznamování studenti prezentovali města, ve kterých
žijí, a také školy, kde studují. Poté následovala
lekce španělštiny vedená přímo španělskými
profesory a studenty. Odpoledne nás pak čekal
zajímavý kulturní program s ukázkou tradiční
galicijské hudby a tance. Navečer jsme se pak
odebrali do našich hostitelských rodin.
V úterý ráno nás čekaly lekce španělštiny
a také jsme navštívili místní klášter, v němž se
nachází zajímavé mozaiky evropských panovníků a měst. Také jsme byli přivítáni na radnici a mluvili se samotným panem starostou.
Odpoledne jsme měli volný program s hostitelskou rodinou a večer prohlídku nedalekého
historického města Pontevedra s průvodcem.
Středa začala opět lekcí španělštiny a poté
jsme odjeli k pobřeží Atlantiku a poznávali jsme místní flóru a faunu. Nabízely se nám
úžasné přírodní scenérie provoněné příjemným
mořským vzduchem. Odpoledne jsme trávili
s našimi hostitelskými rodinami. Moje rodina
pro mě připravila zajímavou prohlídku pobřeží
(tatínek je místní rybář), rybího trhu a místních kostelíků. Večer mě pak čekala neobvyklá
večeře - chobotnice, slávky a krabi. Vše bylo
zajímavé ochutnat, nicméně vyhledávat místní
speciality nebudu.
Čtvrtek byl celý zasvěcen návštěvě hlavního
města Galicie, a sice Santiagu de Compostela. Toto město mi učarovalo svojí historickou
atmosférou. Místní katedrála je celosvětově
proslavená a její návštěva byla nezapomenutelným zážitkem. Zajímavým zpestřením programu byla demonstrace studentů studujících
na místní univerzitě. Tu jsme také navštívili.
Snad nejvíce se mi zde líbila knihovna. Po prohlídce tohoto města jsme ještě jeli do obchodního centra, kde jsme měli možnost nakoupit
nějaké suvenýry či oblečení.
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Poté co paní Charyparová prohlásila, že jsme
pašáci, Eliška spadla na záda, chtěla po vzoru
pana ředitele testovat tvrdost sněhu. Jediné,
co ji poté zajímalo, bylo to, jestli se jí v batohu nerozmačkala svačina. Následná challenge,
kdo bude do třiceti minut na mohyle, nás nadchla a my přidali na tempu. Měli jsme před
sebou nejhorší kopec, který pan ředitel nazval
„krizí“. Ti nejlepší z dravců byli nahoře za patnáct minut. Eliška s Lenkou si po cestě dokonce
povídaly německy. U mohyly jsme se podruhé
střetli s filmovým štábem Vojty Kotka. Nastala
nejvtipnější část dne, sjezd od Vrbatovy boudy
dolů. V tento moment se testovat sníh rozhodla
většina posádky mimo Martina.
Autoři: Eliška Hronová, Michaela Štemberková,
Gabriela Štorkánová, Martin Stejskal, Matouš
Melka, Jan Berka, Tomáš Kuchař, Lelie De Kerfová

Čím žila celá škola
5. prosinec se stal na naší škole pestrou přehlídkou mikulášských, andělských a samozřejmě čertovských převleků. Potkat jste je mohli
všude, ani učitelé neměli šanci zůstat stranou.
Do školy pronikla adventní atmosféra, která
vyvrcholila poslední den před vánočními prázdninami. Po loňské premiéře jsme se ve svatohorské bazilice opět sešli ke společnému zpívání
vánočních koled. Letos se odvážili předstoupit
před ostatní se svým příspěvkem nejen někteří
studenti, ale i skupinka učitelů, která svou písní sváteční setkání zakončila.

Svatohorské gymnázium sbírá víčka
pro Jakuba, přidejte se!
Víčka z PET lahví, sesbíraná během posledních
několik měsíců studenty Gymnázia pod Svatou Horou, našla svého majitele. Je jím Jakub
z Trhových Dušníků, kterému výtěžek z prodeje víček pomůže zaplatit hipoterapii.
Hipoterapie působí na klienta prostřednictvím pohybových impulzů vznikajících při koňské chůzi. Přenosem těchto impulzů na klienta,
který na koni sedí či zaujímá jinou, jeho možnostem odpovídající polohu, dochází k stimulování centrálního nervového systému a mozku.
Pokud chcete pomoci i vy, můžete přinést
víčka pro Jakuba do kanceláře Gymnázia pod
Svatou Horou, a to do 20. června tohoto roku.
Dalšími sběrnými místy jsou Chovatelské
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Mgr. Tomáš Bílek

Cesta do Polska
Dne 19. 3. 2015 se málopočetná skupina lyžařů
vydala na celodenní výlet na běžkách v rámci
lyžařského kurzu v Horních Mísečkách. Tragičnost naší výpravy se projevila už na začátku po
špatném namazání lyží. Tady se nám potvrdilo
to, co jsme si mysleli – nikdy nemazat! Nikdy
jsme nemazali a vše bylo v pořádku. Jakmile jsme jednou namazali, tak špatně. Schopnost našeho mazání běžek by se dala přirovnat
k znalostem zeměpisné osnovy. Ale Martin ji
zná.
Cesta začala čtyř a půl kilometrovým stoupáním na Vrbatovu boudu. Pan ředitel vše cestou důkladně dokumentoval. Netrvalo dlouho
a výprava se rozdělila na skupiny. Rychlejší
skupina, přezdívaná „dravci“, se držela v čele
a o něco pomalejší skupina se kochala krajinou a ani nevynechala „opalovačky“. Pan ředitel v této skupině osobně vyzkoušel tvrdost
sněhu. Na Vrbatově boudě proběhla svačina. Někteří jedli připravené chleby se šunkou
a někteří i polévku. Celá výprava ještě naposled pokračovala společně k mohyle a přes ni
na Pančavskou louku, kam už ale dva členové
nedošli. Podlehli zdravotním potížím a lenosti.
Na česko-polské hranici jsme všichni zjistili, že
nikdo nemá občanský průkaz, a modlili jsme se,
abychom naše poslední peníze nedali za pokuty. Dále jsme na hranicích potkali zvláštního
muže, o němž jsme se domnívali, že nejspíše
pašoval léky pro výrobu drog (pervitinu). Cesta dravců pokračovala na Sněžné jámy. Skupina „opalovačů“, zredukovaná na dva členy, se
již blížila k chatě. U Sněžných jam jsme se báli,
že spadneme dolů. Ale Martin se nebál.

V pátek jsme měli závěrečné lekce španělštiny, v nichž bylo shrnuto vše, co jsme se
z tohoto velmi pěkného jazyka naučili. Také
jsme hlasovali o výběru loga reprezentujícího
náš projekt. Vyhrála italská skupina. Dojemné
pak bylo závěrečné video shrnující náš pobyt
ve Španělsku. Vše zakončili studenti se svými
projevy a vizemi do budoucnosti. Slavnostním
vyvrcholením byl společný oběd a večírek na
rozloučenou.
V sobotu ráno jsme se rozloučili s hostitelskými rodinami a z města Poio náš tým společně
s polským odjel do Porta, odkud jsme odletěli do německého Frankfurtu nad Mohanem
a večer pak do Prahy.
Celý náš pobyt ve Španělsku byl skvělou příležitostí, jak si přirozeně osvojovat cizí jazyk,
poznávat odlišné kultury a především navázat
kontakty s vrstevníky z různých koutů Evropy.
Poděkování patří všem hostitelským rodinám
za pohostinnost, s jakou k nám přistupovali,
a zajímavý program, který pro nás připravili.
Velké DĚKUJI si zaslouží také naši profesoři za
to, že nám tuto příležitost poskytli, jak skvěle
se jim vše podařilo zorganizovat a že k nám
byli tolik vstřícní a přátelští.
Petr Pochman, 3. C

Příprava na jazykové zkoušky

Při odchodu od jam jsme potkali skupinku
polských vojáků. Martinova poznámka: „Měli
uniformu vzor 93 s dvojitým v.“ Domníváme
se, a Martin si je jistý, že ti vojáci hledali onoho podivného sněžného muže (toho s prášky)
– pašeráka drog.
Na Labské louce dostal pan ředitel hlad
a rozhodlo se, že dojedeme na Labskou boudu na polévku. Na Labské boudě proběhlo jen focení a paní Charyparová zavelela, že
polévka nebude, abychom stihli měkký sjezd
od Vrbatovy boudy. Čtyř mužů jsme se ptali,
kolik je hodin. Odpověď nás překvapila, neboť
bylo pouze 13.45 a my už se vraceli zpět.
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Opět po roce se na naší škole konaly přípravné testy mezinárodních zkoušek Cambridge ve
spolupráci s jazykovou agenturou Eufrat z Plzně. Naše škola je testovacím střediskem těchto
celosvětově uznávaných zkoušek z anglického jazyka. Zkoušky Cambridge se skládají na
několika úrovních, a to PET, FCE a CAE. Tyto
úrovně odpovídají Společnému evropskému
referenčnímu rámci pro jazyky, a to následovně. PET úrovni B1, což odpovídá současné
úrovni maturitní zkoušky, FCE úrovni B2 a CAE
úrovni C1. Každá zkouška mapuje znalost
všech jazykových dovedností. Obsahem je čtení s porozuměním, psaní, gramatika, poslech
a mluvení, které jsme z kapacitního hlediska
do našich přípravných zkoušek nezařadili. Toto
vše probíhá během jednoho jediného dopoledne či odpoledne, což vyžaduje maximální soustředění.
Letos se u nás dané zkoušky zúčastnila třetina studentů, navíc maturanti tuto šanci pojali
jako maturitu nanečisto. Studenti tak pracovali
ve svém domácím prostředí a měli možnost
zjistit, jaké je to být přes tři hodiny testo1
3

ván, zároveň získané zkušenosti mohou zužitkovat při skládání maturitní zkoušky z anglického jazyka, která je připravována právě podle
vzoru mezinárodních zkoušek. Po vyhodnocení
tak studenti dostali jasnou představu o svých
současných znalostech i dovednostech. V jednotlivých úrovních uspěla více než polovina studentů, dokonce nás mile překvapili někteří žáci
nižšího gymnázia, kteří již nyní dosáhli úrovně
FCE. Pokud bude dostatečný zájem, budeme
moci v červnu uspořádat zkoušky oficiální.
Maturanti, pokud uspějí, mohou FCE či CAE
certifikát uplatnit při přijímacím řízení na vysoké školy a získat tím cenné body. Tyto certifikáty jsou široce uznávány u nás i v zahraničí
v mnoha oblastech (vysoké školy, obchodní
sféra, průmysl, administrativní práce v bankovnictví nebo aeroliniích atd.) a jejich platnost není časově omezena. Držitel certifikátu Cambridge často nemusí skládat přijímací
zkoušky z angličtiny či navštěvovat jazykové
kurzy vybrané vysoké školy.
Tyto přípravné zkoušky jsme našim studentům zprostředkovali zcela zdarma, přestože
se za ně obvykle platí kolem čtyř tisíc korun.
Doufejme, že mnozí budou mít odvahu a do
ostrého zkoušení se zapojí.

záminkou pro tu opravdovou příčinu, a totiž, že
opět, jako už po staletí, někdo bojuje o moc.
Netroufám si říct, kdo konkrétně za tím vším
stojí, tak daleko opravdu nevidím, ale zřejmě
to bude nějaká skupina „hlavounů“, kteří celou
akci Islámský stát řídí. Využili islám a přesvědčili věřící, že konečně musí Islámský stát rozšířit do celého světa. A tito zfanatizovaní muslimové začali vraždit, unášet, znásilňovat. Dál
už to znáte sami. Takže ano, zčásti je to takzvaná svatá válka, ale tomu věří pouze ti nejnižší vojáci, kteří běhají se samopalem v ruce
a střílejí do lidí nebo podřezávají zajatce v přímém přenosu.
Toto je podle mého názoru velmi závažná
tematika, někdo si vymyslí nějaký blud, podle nějž se ani sám neřídí, zmanipuluje ostatní,
prohlásí sám sebe za vůdce a pomocí těchto,
s prominutím, zfanatizovaných ovcí dobývá své
cíle. Takto to tu ale chodí už od pradávna, vždyť
si vzpomeňte, jak rozsáhlé škody napáchalo
křesťanství, to „mírumilovné“ náboženství.
Problém je vcelku jasný, avšak řešení je
složitější, to by totiž musel každý začít sám
u sebe a uvědomit si, za co vlastně bojuje
a jestli to má nějaký smysl nebo zda je to jen
něčí výmysl.

Mgr. Irena Dražanová

Michaela Němcová, 4. A

Kulturní atašé americké ambasády na
GSHPB

Jak jsme sportovali

V pátek 21. 11. navštívila Gymnázium pod Svatou Horou paní Keneson-Hall, americká diplomatka. Celé dvě hodiny věnovala diskusi se
studenty našeho gymnázia i s žáky ze sousední
základní školy. Po krátkém seznámení s ovinnostmi a výhodami práce diplomata a studiem
v zahraničí, přišla řada na studentské dotazy.

Vánoční plavání
V pondělí 15. prosince naše gymnázium uspořádalo otevřené mezitřídní plavecké závody
ve třech disciplínách: štafeta 8 x 50 m volným způsobem, záchrana tonoucího na plováku 50 m (2+1) a potápěčská štafeta dvojic na
25 m. Lepšími plavci se ukázali studenti nižších
ročníků, celkově zvítězil tým 1. A, následovaný
5. A a 2. A.

Fotbalu zdar!

Většina otázek směřovala k jejímu pobytu v České republice a k diplomatické službě
vůbec. Dozvěděli jsme se tak, že tato práce
zahrnuje povinnost stěhovat se každé tři roky
do jiného státu a tam zastupovat zájmy vlastní
země. Toto krásné a zároveň obtížné povolání
vyžaduje znalost jazyka navštívené země. Paní
Keneson-Hall uměla celkem 6 jazyků a ani čeština jí nebyla cizí.
Být diplomatem však neznamená jen samé
výhody. Práce mnohdy trvá do noci a země, ve
kterých pobýváte, nejsou vždy bezpečné.
4

Dne 4. prosince 2014 se studenti Gymnázia
pod Svatou Horou seznámili s prací špičkových
fotbalových trenérů. Pan Karel Krejčí, asistent
trenéra České fotbalové reprezentace, a Zbyněk Busta, bývalý trenér Bohemians 1905,
přijali pozvání ředitele gymnázia Mgr. Pavla
Sedláčka a byli připraveni na zvídavé dotazy
svatohorských gymnazistů.
Studenti se tak mohli dozvědět, jak se oba
trenéři dostali z pozic fotbalových hráčů k trenérskému řemeslu, tedy že oba vyměnili dresy za trenérské píšťalky díky zranění, které jim
znemožnilo pokračovat v aktivní fotbalové kariéře. Nabízí se i oblíbená fráze o srdíčku, tedy
o srdíčku, které nechtělo z fotbalové šatny,
a o velkém úsilí, které je dostalo na prestižní trenérská místa. Na konci besedy proběhla autogramiáda a ti nejzapálenější fotbaloví
fanoušci mohli získat klubové plakáty Bohemians 1905 či České fotbalové reprezentace.
9

totiž přijdete, jako byste Němcovou znali osobně.
Michaela Němcová, 4. A

Jedinečný vánoční trh v Norimberku
Dne 10. prosince vyrazila skupina našich studentů na tradiční předvánoční návštěvu vybraného německého města. Letos padla volba na
bavorský Norimberk, jehož vánoční trh, zvaný
„Christkindlesmarkt“, patří k nejstarším v celém
Německu. I když počasí připomínalo spíše deštivý podzim, nenechali jsme si jím zkazit náladu a po procházce historickým centrem jsme
se ponořili do vůní a zvuků hlavního vánočního
trhu a neodolali místním specialitám v podobě
půlmetrové norimberské klobásy, hrnku voňavého vánočního punče či vynikajících palačinek.
Domů jsme pak odváželi batohy plné tradičních
norimberských perníčků!

Opět čteme noviny a píšeme do nich
Po roční pauze pokračuje MF Dnes v projektu
Studenti čtou a píší noviny a naše škola se do
něho samozřejmě zapojila. Minulý týden bylo
vyhlášeno poslední ze tří témat a dlužno říci,
že témata nebyla vůbec jednoduchá. První dvě
přímo reagovala na aktuální dění v současném
světě: 1. Evropa a islám: přátelství, nebo válka? 2. Česko: Západ, nebo Východ? Někteří
studenti dokázali, že jim není lhostejné, co se
kolem nich děje, že sledují události, které se
zatím sice nedotýkají přímo jejich života, ale
přesto si uvědomují, že bychom se o ně měli
zajímat a nepodceňovat je. Poslední téma mají
zatím jako domácí úkol a jistě bude zajímavé,
jaké „národní bohatství“ v něm odhalí, to je
totiž poslední téma jarního cyklu projektu.
Přečtěte si jeden ze studentských článků
vyjadřující se k 1. tématu:

Alláh aneb jak zmanipulovat lid, aby
pro vás bojoval
Myslí si, že bojují ve svaté válce a za svou víru,
ve skutečnosti jde pouze o boj o moc.
Islamisté stále prohlašují, že bojují za Alláha,
za tu jedinou pravou víru, že bojují proti nevěřícím. Já si ovšem myslím, že tomu věří jen
zlomek z nich. Už od středověku platí, že válka
má vždy nějakou příčinu a nějakou záminku,
v případě dnešních nepokojů je islám pouze
8

Celá diskuse byla velmi přínosná a žáci si
procvičili angličtinu s rodilou mluvčí. Její milé
a otevřené vystupování vytvářelo příjemnou
atmosféru. Všichni se těšíme na další návštěvu v příštím školním roce a možná, že některé
z nás oslovila natolik, že ve světě přibude i pár
diplomatů z našeho gymnázia.
Veronika Sobotová, 6. A

Co je demokracie
Dne 14. 11 2014 navštívily 3. ročníky vyššího
gymnázia v rámci projektového dne k 17. listopadu výstavu Mody demokracie, která se konala v Centru současného umění DOX v Praze –
Holešovicích. Na výstavu navazoval vzdělávací
program Bourání stereotypů demokracie.
Program byl rozdělen na 3 části. V 1. části
studenti vytvářeli tzv. mentální mapu demokracie, která sloužila k seznámení s tématem,
vytvoření vizuální představy spojené s tímto
abstraktním pojmem. Poté následovala prohlídka samotné výstavy. V jednotlivých částech výstavy měli studenti možnost se seznámit se zajímavými materiály – fotografiemi,
nahrávkami, texty, které měly demonstrovat
jednotlivé příběhy, jejichž pojítkem bylo jednak porušování (sledování tajných služeb), ale
i fungování demokratických principů ve světě
(Island – pokus o vytvoření nové ústavy).
Poslední částí programu byla diskuse nad
předloženými tvrzeními a pokus o správnou
argumentaci a podložení svých názorů. Studenti si vybrali problematiku masového sledování obyvatelstva a snažili se uvést argumenty
pro i proti.
Pozitivně hodnotím zaujetí, s jakým bylo toto
poměrně odtažité téma prezentováno, a myslím si, že studenti neměli po celou dobu čas se
nudit.
Lektor, který nás celým programem provázel,
nám dokonce umožnil zhlédnout ještě jednu
výstavu instalovanou v prostorách centra. Jednalo se o série uměleckých fotografií od různých
světových fotografů. Z českých umělců zde byl
zastoupen Josef Koudelka, jeden z nejvýznamnějších fotografů 20. století. Všechny snímky
měly společné téma – současný Izrael.
Mgr. Zdeňka Křesinová

Noc divadel 2014 opět ve znamení
charity
První příbramská Noc divadel v roce 2013
pomohla získat část provozních prostředků pro
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bedna. Druhý ročník zpočátku neměl charitativní
ambice, spíše se soustředil na propojení programů Divadla A. Dvořáka a našeho Malého
svatohorského divadélka. Osud tomu ale pravděpodobně chtěl a charita nepřišla zkrátka ani
tentokrát. Celý výtěžek z akce podpořil humanitární projekt Czech Hospital. Jeho autorkou a
realizátorkou je česká horolezkyně Dina Štěrbová, která dlouholetou činností v horách
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Pákistánu vytvořila ve vesnici Arandu českou
nemocnici s celoročním provozem, zřídila zde
školu a zajistila zdroj pitné vody pro vesnice
v dané oblasti, a to je jen drobný výčet z aktivit jejího úspěšného projektu. Příbramská Noc
divadel 2014 tedy nabídla možnost účastníkům
participovat na tomto projektu svým dobrovolným vstupným. To bylo oficiálně předáno
zástupci školy přímo Dině Štěrbové během
vernisáže výstavy Nemocnice na konci světa,
která se konala ve středu 3. 12. v Chodbě místopředsedů senátu. Peníze jsou určeny na plat
učitele na arandské škole.

kem. Trochu jiným šálkem kávy byla zmodernizovaná a experimentálně pojatá podoba další
Shakespearovy hry, tragédie Hamlet. Tato hra
se dokonce ocitla mezi 3 nominovanými činoherními představeními na cenu Thálie 2014.
Během března jsme navštívili ještě novou metropolitní scénu Studio dva a zde jsme zhlédli
komedii Hlava v písku, v níž se představují Jan
Potměšil a Ivana Chýlková v jedinečných komediálních rolích, které jim byly napsány přímo
„na tělo“. Posledním představením byla veřejná generálka nového muzikálu Přízrak Londýna
zpracovávající stále přitažlivý příběh sériového
vraha Jacka Rozparovače.
Studenti 4. ročníků navštěvující literární seminář a studenti 2. ročníků nemuseli v březnu za
divadlem nikam daleko, divadelní představení
přišlo za nimi přímo do třídy. Jak ho viděla jedna z divaček, si můžete přečíst v následujícím
článku.
Mgr. Zdeňka Křesinová

Nakrájíme zelí, přisypeme pár
vzpomínek na matku…
Pomoc Pákistánu pokračuje
Ve středu 4. února jsme na naší škole přivítali
samotnou paní Dinu Štěrbovou. Ta zde zahájila
charitativní vernisáž fotografií z české nemocnice v Baltistánu, poté následovala její přednáška nejen o nemocnici a škole v Pákistánu,
ale také o životě v této zemi a o jejích horolezeckých dobrodružstvích. Celou akci zakončilo
v 18.00 hodin představení „Krásné oči, ohyzdné obrazy“. Veškerý výtěžek z vybraného dobrovolného vstupného byl věnován občanskému
sdružení Czech Hospital, které jej použije na
provoz školy a nemocnice v Pákistánu.

Zpráva o bohatém kulturním životě
našich studentů
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V rámci Klubu mladého diváka pokračovala
návštěva představení v příbramském Divadle
Antonína Dvořáka. Pro abonenty byla připravena zábavná hra Rozpaky zubaře Svatopluka,
která doslova vtáhla diváky do děje a ukázala,
že se „dá hrát divadlo i jinak“. V prosinci studenti zhlédli klasickou Moliérovu komedii Tartuffe, která nikdy neztratí svoji nadčasovost.
Divadelní sezóna 2015 byla zahájena legendární dramatizací Olbrachtova románu Nikola
Šuhaj loupežník Balada pro banditu. Na pódiu
zazněly již zlidovělé písně známé především ze
stejnojmenného filmu Vladimíra Síse. Naposledy měli studenti možnost vidět bláznivou frašku
Hvězdné manýry odehrávající se v současných
amerických kulisách.
Pokračovaly také návštěvy her různých
pražských divadel. Největší ohlas sklidila Shakespearova komedie Zkrocení zlé ženy
v podání Divadla na Vinohradech s hvězdnými hereckými výkony v čele s Filipem Blaž-

Tak nějak by zněl recept na představení „Osamělé večery Dory N.“, které se po roce znovu odehrálo na „scéně“ Gymnázia pod Svatou
Horou. Jedná se o monolog dcery Boženy Němcové – Dory, ztvárněné Martou Sovovou, který postupně odhalí druhou, a méně známou,
stránku naší největší spisovatelky. Hra vznikla
pod taktovkou režiséra Adama Skaly a byla napsána Milenou Štráfeldovou.
Celý děj začíná ve chvíli, kdy Dora přečte
dopis, ve kterém je žádána, aby přijela promluvit o své matce při příležitosti 50. výročí
její smrti. Tento pomyslný spouštěč zaviní to,
že Dora nemůže přestat na svoji matku myslet a začne jí vyčítat své ne zrovna pěkné dětství. Vypráví o tom, jak v dětství neměli každou
chvíli co jíst, jak matka stále někoho prosila
o peníze, jak Doru posílala pracovat k sousedům a sama pořádala večírky pro mladé umělce. Příležitostně předčítá z matčiných dopisů,
které má schované v proutěném košíku po
svém boku.
Myšlenkou celé hry je, že nic není jen černé
nebo bílé, a stejně tak život Němcové. Představení nabourává představu Němcové jako světice, která má život tak skvělý, jako je její tvorba. Ukazuje, že i ta skvělá spisovatelka byla
jen člověk a vedla jako většina umělců bohémský život.
Dle mého osobního názoru předvedla Marta
Sovová vynikající výkon. Hrála nejenom tělem,
ale i duší, a to tak skvěle, že jsem jí věřila,
že je opravdu dcera Němcové. Skvělou práci
odvedla i paní Štráfeldová, protože hra byla
napsána tak poutavě, že jsem neměla nejmenší šanci se nudit.
Jestli se o Němcovou zajímáte, tak toto představení vřele doporučuji, po jeho zhlédnutí si
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