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vám stal sympatický, den, abyste se zamilova-
li, ale nestačí celý život, abyste na něj dokázali 
zapomenout. Opravdu jsme schopni se navzá-
jem oslnit v takové míře, že na sebe do smrti 
nezapomeneme? 

Dle mého názoru si lidé spíše rádi pamatu-
jí milé vzpomínky. Každého potěší, když se 
na něj někdo usměje nebo s ním prohodí pár 
flirtovných vět. Tak se stane, že nás okouzlí 
neznámá osoba, kterou už nikdy neuvidíme. 
Možná, že si naše chvilkové obdivovatele pří-
liš idealizujeme. Já však nevidím důvod, proč 
si nepředstavovat, že se tomu sympatickému 
mladíkovi z vlaku líbím. V době této scény mi 
to udělá nemalou radost a v době stáří mi tato 
scéna zajistí krásné představy, co by bylo, kdy-
bych tenkrát toho mladíka oslovila. 

Myslím si, že bychom měli brát tato krátká 
setkání jako příjemná zpestření všedních dnů. 
Podívejme se například na pana Seiferta, kte-
rého neplánované schůzky, pohledy a polibky 
natolik poznamenaly, že o nich psal básně. 
Doufám, že až budu krásná vráščitá babička, 
tak si sednu do křesílka u krbu a budu vzpomí-
nat na mládí plné letmých pohledů od mladíků, 
kteří mohli vedle mě sedět místo mého krásné-
ho vrásčitého dědečka. 
Kateřina Bendová, 6. A

Nemá to smysl

Nehledej
nezkoumej
osudu cíl

nenajdeš
pozbudeš
života díl

proto se nevydej
a nad tím neváhej
není tu smysl

život si užívej
kolem se podívej
otevři mysl
Barbora Pavlíčková, 2. A

Po vzoru Ovidiových Listů heroin
Já píši vám, můj drahý pane, mé srdce po vás 
jak poušť po vodě prahne.

Vy, jenž svádíte boj za vlast svou, v té daleké 
zemi, 

vy, jenž netušíte, že o vás zdává se mi.
Jak poznat mám, zda ještě milujete mne, či 

„Má paní“ říkáte jiné?
Ach strach mám, můj milovaný, mám strach, 

ab´ vzpomínky na mě nezastřel vám prach.
Ach strach mám, můj nejmilejší, mám strach, 

aby vás mi nezamordovali, snad ve zdraví vrá-
títe se mi, snad se vrátíte.

Skrz tyto řádky své srdce vám posílám, já už 
ho nepotřebuji, vždycky patřilo vám.

Já toužím po vás, jako slepec touží po tom, 
aby viděl Slunce.
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Co nás v tomto školním roce ještě 
čeká
Blok testů a písemných prací společné části 
MZ
2. 5.–15. 5.

Ústní maturitní zkoušky 
19. 5.–23. 5. 

Projektové vyučování v přírodě 1. A, 2. A 
2. 6.–6. 6.

Sportovní kurz 3. C, 5. A 
2. 6.–6. 6.

Biologicko-zeměpisný kurz 2. C, 4. A 
2. 6.–6. 6.

Comenius – výjezd do Německa
14. 6.–18. 6.

Sportovní den
25. 6. 

Den divadla
26. 6. 

Jako každý rok si naši studenti připravují krát-
ká představení, tentokráte zaměřená na čes-
kou divadelní klasiku. Budete moci zhlédnout 
Maryšu, Lucernu, Radúze a Mahulenu či Mas-
né krámy a mnoho dalších. Dramatický soubor 
GSHPB se tento rok představí s hrou Strakonic-
ký dudák. Projekt je finančně podpořen měs-
tem Příbram.

ŽiVOT Ve šKOLe i PO šKOLe
Gymnázium pod Svatou Horou v Příbrami bylo 
úspěšné v internetovém hlasování o titul Gym-
pl roku 2013/2014. V celorepublikovém žebříč-
ku všech českých gymnázií se to svatohorské 
umístilo na 4. místě. Titul Gympl roku získalo 
Gymnázium Cheb.

Ve Středočeském kraji jsme podle hlasování 
absolventů na místě prvním a podle hlasování 
studentů na místě druhém za kutnohorským 
Gymnáziem Jiřího Ortena; na třetím místě se 
umístilo Gymnázium Václava Hraběte Hořovi-
ce. Projekt GymplRoku.cz vytvořila Česká stu-
dentská unie (ČeSU). impulsem pro vznik sou-
těže byla skutečnost, že v ČR neexistuje žádný 
žebříček, který by srovnával gymnázia podle 
kritéria z pohledu studenta. Pohled studenta na 
svoji školu je podle ČeSU zásadní a vypovídá 
o kvalitě daného gymnázia.

Jak naši studenti soutěžili
V okresním kole Olympiády z anglického jazyka 
v nižší kategorii obsadila 4. místo Marie Souku-
pová (2. A) a ve vyšší kategorii 3. místo Domi-
nik Minařík (5. A).

V okresním kole Konverzační soutěže 
v německém jazyce se v nižší kategorii umístil 
na 2. místě Stanislav Karas (2. A) a ve vyšší 
kategorii skončila na 5. místě Romana Jechová 
(5. A).
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Na 1. místo v okresním kole Dějepisné olympi-
ády se dostal štěpán Jobek (1. A).

3. místo (s postupem do krajského kola) 
v okresním kole Olympiády v českém jazyce ve 
vyšší kategorii získala Marie štětinová (6. A).

Zkoušky nanečisto
13. 3. 2014 se na naší škole konaly Cambridge-
ské zkoušky eSOL nanečisto. Zúčastnilo se jich 
80 studentů a vybrat si mohli zkoušku násle-
dujících úrovní: PeT (B1 SeRR), FCe (B2 SeRR) 
a Ae (C1 SeRR). Testovaly se všechny jazyko-
vé dovednosti – slovní zásoba, gramatika, čte-
ní s porozuměním, poslech a psaný projev. 

Zájemci o zkoušku se mohou v květnu přihlá-
sit k řádnému termínu 24. 5. 2014. K tomuto 
termínu se může přihlásit i veřejnost. 
Mgr. Klára Sedláčková

Beseda s americkým diplomatem
18. března se ve škole uskutečnilo setkání 
s americkým diplomatem Shanem A. Siege-
lem, odborníkem pro oblast politicko-vojen-
ských vztahů. Studenti z vyšších ročníků se 
tak dozvěděli o práci amerického vyslance 
v České republice. Mluvilo se o studiu diploma-
cie a o samotné náplni této funkce. Žáci mohli 
pokládat rozmanité dotazy a diskutovat o růz-
ných politických či kulturních otázkách. 

Otevřenost ze strany diplomata i ze strany 
studentů navodila příjemný a neformální cha-
rakter celé diskuse. Mezi probíraná témata 
patřily nejen aktuální politické problémy, ale 
i otázky z oblasti kultury a sociální pospolitosti. 
Studenti kromě jiného zjistili i to, že pan vel-
vyslanec mluví šesti jazyky a že mu jeho diplo-
matická profese umožnila procestovat téměř 
celý svět. Dále se hovořilo i o studiu a o mož-
nostech práce v zahraničí. 
Veronika Sobotová, 5. A.

S Comeniem ve španělsku
Opět jsme strávili pár úžasných dní mimo naši 
vlast. Tentokrát jsme zamířili do slunného 
španělska, konkrétně do přímořského města 
Sagunt poblíž Valencie.

První den jsme se byli podívat po Valencii. 
Sice se toto město nemůže pochlubit svě-
toznámými památkami jako jiná evropská 

11

aneb čím šílenější vlasy máš, nebo i pokud si 
zařídíš, že vlasy už nemáš, tím lépe. 

A těch několik lidí, co se nezúčastnilo? Nemě-
lo šanci! Dav byl silnější! školu první hodi-
ny obcházelo vlasové komando a nejprve se 
zaměřilo na učitele! Nelze říct, že by byl něk-
terý z učitelů znepokojen, dokonce byly slyšet 
i ohlasy, že by takto měli chodit každý den. 

No a nezúčastnění studenti? Na dva z nich se 
komando zvlášť zaměřilo. Oba studenti, nutno 
podotknout s vlastním souhlasem, protože tu 
nikoho netýráme, přišli na předem určených 
částech hlavy o vlasy úplně, a to za hlasité 
podpory všech zúčastněných. 
Alena Machová, 6. A

Barevný velikonoční týden aneb nejen 
zelený čtvrtek
Tři dny před velikonočními prázdninami se 
naše škola rozsvítila. Studenti zapomněli na 
svá ospale šedivá či temně černá trika a pon-
dělí se probralo do sluneční žluti, úterý ovládla 
agresivní červeň a středa se nesla ve zname-
ní uklidňující zeleně. Předsváteční atmosféru 
navodila také výstavka velikonočních výrobků 
studentů a učitelů ve vestibulu školy.

Z TVůRČíHO PeRA STUDeNTů

Zamyšlení s Jaroslavem Seifertem
Krátká setkání 
Jen jednou v životě jsem se s tou dívkou setkal. 
Tak zní věta z milostné a reflexivní básně od 
Jaroslava Seiferta. Říká se, že stačí minuta, 
abyste si všimli člověka, hodina, aby se 
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tí závodu byla střelba vzduchovkou na terče 
- tenisové míčky. Střelba nám vůbec nešla. Byl 
to nelehký úkol pro většinu účastníků. Maxi-
mální počet dva míčky trefili pouze dva stu-
denti. Večer bylo celkové vyhodnocení kurzu 
zakončené krátkými scénkami na vylosované 
téma. Olympijskou soutěž vyhrála skupina čís-
lo tři. V sobotu ráno jsme se sbalili a opustili 
tohle krásné místo.

Jako zástupci zúčastněných studentů musí-
me zkonstatovat, že letošní kurz byl navzdory 
nepříznivému počasí opravdu vydařený. 
Míša Štemberková, Jirka Tymeš, 1. C

ČíM ŽiLA CeLá šKOLA

Vánoční setkání v bazilice
Poprvé v historii existence naší školy proběh-
lo společné vánoční zpívaní koled v prostorách 
nanejvýš symbolických – v samotné bazilice na 
Svaté Hoře, jejíž název hrdě nese naše gym-
názium od svého založení. Po krátkém projevu 
ředitele školy promluvil ke všem zúčastněným 
jeden ze svatohorských kněží a popřál všem 
krásné svátky. Génius loci tohoto místa zapů-
sobil a všichni odcházeli s nezapomenutelným 
zážitkem a v opravdové sváteční náladě.

Vlasové komando na GSHPB 
Účast na této akci školy byla ohromující, 
někteří si přivstali i o tři hodiny dříve, dokonce 
i učitelé. Studenti maturitního ročníku se roz-
hodli zpříjemnit si svůj poslední rok na škole, 
možná chtěli uniknout i několika testům, a tak 

vznikla akce s oficiálním názvem Crazy Hair 
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metropole, ale přesto se nebojím říct, že je to 
doposud neobjevený poklad. Tak barevné měs-
to, kde z každého koutu sálá život, najdete jen 
málokde. Po jeho krásách nás provedla naše 
bývalá lektorka, eva Martinez. A díky známým 
jedné z našich profesorek jsme odhalili i kouzlo 
španělské kuchyně.

Následně jsme navštívili naši partnerskou 
školu v Saguntu, kde nás zaujaly především 
venkovní prostory. Musí být krásné, když si po 
dlouhém vyučování můžete vychutnat odpo-
lední sluníčko v altánku nebo na jedné z mnoha 
laviček. Také jsme zde měli příležitost odpre-
zentovat naši několikaměsíční práci.

Předposlední den jsme se zúčastnili řecko-
latinského festivalu, kde jsme se naučili antický 
tanec a zahráli si různé hry s obdobnou tema-
tikou. Odpoledne jsme měli možnost si pro-
hlédnout město i s výkladem profesionálního 
průvodce. Navštívili jsme tamní hrad, amfiteátr 
i židovskou čtvrť. 

A samozřejmě nesmělo chybět koupání 
v moři, sice nebylo tak teplé, aby se tam všich-
ni odvážili, ale pár jedinců, kteří se obětovali, 
se našlo.

Díky těmto setkáním s našimi zahraničními 
partnery, mi stále více dochází, že ač pochází-
me z různých koutů světa a mluvíme různými 
jazyky, tak i přesto jsme všichni stejní. 
Michaela Němcová, 3. A

Zpráva sekce MAT, FYZ, iNF
Jakub Pogran ze 6. A získal 1. místo v rámci 
projektu Otevřená věda Akademie věd ČR na 
Studentské vědecké konferenci Jsem mladý 
vědec, která se konala 10.–11. dubna 2014 
v Praze. Zároveň získal certifikát o absolvo-
vání stáže na Ústavu termomechaniky AVČR 
na téma Proudění vzduchu při subsonických, 
transsonických a supersonických rychlostech 

– experimentální výzkum s podporou počíta-
čových simulací. GRATULUJeMe! 

Jako každoročně i letos se uskutečnila soutěž 
Matematický klokan. Je to mezinárodní soutěž, 
která vznikla v Austrálii (1980), odkud ji pře-
vzali Francouzi (1991) a postupně i třicet dal-
ších států sdružených v organizaci Klokan bez 
hranic (Česko 1995). Ve všech zúčastněných 
zemích probíhá přibližně ve stejném termí-
nu, koná se jednou za rok.
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Na naší škole se zúčastnili všichni žáci. Byli 
rozděleni do tří kategorií. V kategorii Kadet byl 
nejúspěšnější Štěpán Jobek z 1. A, v kategorii 
Junior Tomáš Kuchař z 1. C a v kategorii Stu-
dent získal nejvíce bodů Jakub Pogran ze 6. A. 

Dne 2. dubna se konalo pokusné ověřování 
Matematika+. Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy vyhlásilo v tomto školním roce 
pokusné ověřování obsahu, formy, organizace 
a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškol-
ské matematiky, kterou lze konat jako nepovin-
nou zkoušku profilové části maturitní zkoušky. 
Naše škola byla spádovou školou pro studenty 
ze všech příbramských středních škol.

V březnu se uskutečnila exkurze do Temelí-
na. 

Zpráva o bohatém kulturním životě 
našich studentů
Druhá třetina stávajícího školního roku poskyt-
la našim studentům řadu příležitostí, jak strávit 
svůj volný čas pokud možno zajímavě a kultur-
ně.

V improvizovaném Malém svatohorském 
divadélku se odehrály v druhé polovině listo-
padu dvě významné akce – Noc divadel a diva-
delní představení Osamělé večery Dory N. (více 
v říspěvcích níže). 

V rámci Klubu mladého diváka pokračovala 
návštěva představení v příbramském Diva-
dle A. Dvořáka (např. Rande s duchem, škola 
základ života) a her různých pražských divadel 
(např. Hamlet v Divadle ABC nebo životopisný 
příběh Steva Jobse na experimentální scéně 
Ypsilonky). 

Oblíbenými mezi studenty zůstávají i filmo-
vá představení. Tentokrát měli možnost vidět 
dnes již kultovní muzikály, jako jsou Amadeus 
či Vlasy. V rámci „Příbramského pábení“, které 
se koná na naší škole u příležitosti 100. výročí 
narození spisovatele Bohumila Hrabala, zhléd-
nou (nebo již zhlédli) zfilmované podoby jeho 
děl, které patří ke klenotům naší kinematogra-
fie (např. Perličky na dně, Ostře sledované vla-
ky, Postřižiny). 

Filmové představení „Hořící keř“ mělo stu-
dentům přiblížit události kolem upálení Jana 
Palacha, od kterého uplynulo již 45 let (více 
v příspěvku Aleny Machové).

Dvakrát si studenti vyzkoušeli, jak nároč-
né, ale zároveň povznášející může být veřejné 
čtení knížek. O obou akcích více v příspěvcích 
Jana Cvačky a elišky Čeřovské.

Významnou kulturní událostí, ke které smě-
řovalo půlroční úsilí všech letošních maturantů, 
se stal, tak jako každoročně, jejich maturitní 
ples. Pohled na jeho průběh vám zprostředkuje 
reportáž Marie štětinové.
Mgr. Zdeňka Křesinová

jsme mohli sledovat dění na olympiádě v Soči, 
i obchod s olympijským oblečením.
Zcela účelně postavené lešení v areálu parku 
nám pak umožnilo podívat se na sportoviště 
z ptačí perspektivy a mít vše jako na dlani.

Když jsme se pak v 17 hodin naskládali do 
autobusu, bylo nám jasné, že nám paní učitel-
ka Charyparová, která celou akci zorganizova-
la, dala zážitek na celý život.
Ema Horká, 2. A

Lyžařský kurz na Horních Mísečkách 
Naše škola každoročně pořádá zimní kurz na 
Horních Mísečkách v Krkonoších. Lyžařský 
a snowboardový výcvik probíhá v areálu Med-
vědín. Ubytování již tradičně poskytuje penzion 
Horské Zátiší, kde pro nás byl zajištěn veškerý 
komfort.

i přes nepřízeň počasí (v podobě vydatného 
sněžení, deště, vichru, ostrého slunce) provo-
zovatelé areálu Medvědín udrželi po celý týden 
sjezdovky i běžecké tratě v provozu. Sjezdový 
výcvik probíhal v rámci tří družstev rozděle-
ných podle dosažených dovedností. Kantoři si 
pro nás připravili mnoho her jak na lyžích, tak 
v penzionu. Výsledky některých her se započí-
távaly do týdenní Olympijské soutěže, ve kte-
ré mezi sebou soupeřila čtyři družstva. Každý 
večer pro nás byl připraven program nebo jsme 
se podíleli na jeho vytváření. Při karaoke veče-
ru naše týmy soutěžily ve zpěvu, v tanci a kre-
ativitě oblékání. Porota složená z přítomných 
dospělých hodnotila naše předvedené výkony.

Ve čtvrtek se za slunečného počasí část stu-
dentů vypravila na běžkách na Labskou boudu. 
S rychle se blížícím večerem se rychlost návra-
tu značně zvýšila. V pátek jedna slupina sjez-
dařů zavítala do blízkého areálu Svatý Petr, kde 
si na severních, pomaleji měknoucích svazích 
sjezdování náramně užili. Ještě téhož dne pro-
běhl biatlonový závod na 2,5 kilometru. Star-
tovali jsme s odstupem po minutě. Součás-
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Noc divadel v Příbrami předčila 
očekávání
Do Malého svatohorského divadélka se v prů-
běhu soboty 16. listopadu přišlo podívat 263 
diváků. Čekalo na ně pět divadelních předsta-
vení, seminář improvizace, ale také krátké ani-
mované filmy.

Noc divadel v Příbrami provázel obrovský 
zájem veřejnosti. Všechna představení byla plně 
vyprodána a odměněna bouřlivým potleskem. 
Pro mnoho návštěvníků bylo velkým zážitkem 
vyzkoušet si drobné improvizační hry a cvičení 
v semináři improvizace, který vedl náš absol-
vent Jan Cvačka. Dospělí debatovali o animo-
vaných filmech nad sklenkou svatomartinského 
vína v improvizované vinárně.

Velký potenciál mělo i samotné „potkání se“ 
místních divadelních souborů, které jistě pove-
de k další vzájemné spolupráci. LS Zalezlíci, DS 
Půlnoc, Čenkovské Divadlo za vodou i DS Gym-
názia pod Svatou Horou se do projektu zapojili 
bez nároku na honorář, nebo cestovné, a proto 
jim patří velký dík.

Historicky první Noc divadel v Příbrami tedy 
v sobotu započala svou existenci velmi úspěš-
ně. Velkým překvapením byla také výše vybra-
ného dobrovolného vstupného. Získali jsme 
částku 6 253 Kč, kterou si převzala po závě-
rečném představení koordinátorka projektu 
NZDM Bedna, Mgr. Kateřina Volfová. Finanční 
prostředky jsou určeny na provoz toho zařízení 
v měsíci prosinci.
Mgr. Tomáš Bílek

Osamělé večery Dory N. 
V pondělí 25. listopadu se na naší škole konalo 
další z mnoha představení, tentokrát šlo o pří-
běh Theodory Němcové, již starší, zatrpklé 
dcery Boženy Němcové, která byla vyzvána, 
aby na 50. výročí smrti své matky – slavné 
spisovatelky - porozprávěla něco o jejím životě 
a jejích tajemstvích. Theodora to odmítne, ale 
i přesto začne vzpomínat na své dětství a před-
čítá staré matčiny dopisy. Vypráví, jak mnohdy 
obě trpěly hlady, jak musela chodit po známých 
s prosbami o půjčky a jak moc se za to styděla. 
Vzpomíná, jaký měla její matka vztah ke své-
mu manželovi, na její pravděpodobné milence 
a radovánky. Myslí i na rozvod svých rodi-

le představ. Kolektiv, který by jen tak někdo 
nezničil. Alkohol, který se postupně stává jed-
nou z hlavních součástí plesu. Rodiče, pyšní na 
své děti. Pocit, že na světě všechno funguje 
tak, jak má.

i tak by se dal charakterizovat poslední led-
nový večer, kdy jsme si my, studenti z příbram-
ského gymnázia, konečně užili svou chvilku 
slávy.

Bylo fascinující sledovat, jak se dívky během 
dne postupně mění v princezny a chlapci v prin-
ce. Jak jsou všichni nervózní, aby nezakopli 
při nástupu. Jak si všichni navzájem dodávají 
odvahu, objímají se a ujišťují, že všechno klap-
ne podle plánu. 

Poté, co se pár princezen rozplakalo kvů-
li nesedícím šatům a pár princů přiopilo kvů-
li nervozitě, proběhlo společné focení a sál se 
mohl otevřít pro veřejnost. A že té veřejnosti 
bylo – jako by si nikdo náš ples nemohl nechat 
ujít. Před úvodním nástupem nervozita stoupa-
la, ale nakonec na ni ani nebyl čas. Předtančení 
proběhlo tak, jak mělo – nikdo nespadl. šerpo-
vání jakbysmet, člověk si ani neuvědomil, že 
kráčí po červeném koberci, všichni si ho fotí 
a že je středem pozornosti. Rychlý přípitek a už 
tu byl tanec s učiteli, půlka jich nepřišla, a tak 
pár studentů zůstalo na ocet. Ne že by jim to 
vadilo, tanec s učiteli je pro mnoho žáků nej-
větším strašákem večera. Po tanci s rodiči už 
se ale rozjela zábava. Kapela hrála, jak nejlépe 
mohla, hrdí rodiče opíjeli své ratolesti na baru, 
chlapci začali dotírat na děvčata a dojatí učitelé 
si ples užívali po svém. Jedním z vrcholů plesu 
bylo půlnoční překvapení, jež bylo podnětem 
k rozpoutání diskotéky, při které už byl v nála-
dě opravdu každý. Lusknutím prstu diskotéka 
skončila a ples byl ukončen. Jako by vůbec 
nezačal.

Je smutné, kolik peněz a starostí takový ples 
stojí. A potom se člověk ani nenaděje a je po 
všem. Ale stálo to za to!
Marie Štětinová, 6. A

NeJeN KULTUROU ŽiV Je ČLOVěK 
ANeB SPORTOVNí AKCe OČiMA 
STUDeNTů

Olympijský park Soči-Letná 2014
Pátek 21. února 2014 byl pro 2. A velkým 
dnem. Navštívili jsme totiž olympijský park 
Letná v Praze. Areál nám nabídl bruslařskou 
trať s ledním rájem, hokejové hřiště, curling, 
biatlon a snow park. 

Většina z nás si vybrala bruslařskou trať, jen 
pár spolužáků se rozhodlo zahrát si hokej. Led 
byl úžasně upravený a lesklý jako zrcadlo, jez-
dilo se perfektně. 

Ze začátku to tam některé z nás moc neba-
vilo, ale pak jsme se rozkoukali a náš den byl 
najednou plný zábavy. K té svým dílem urči-

tě přispěly i velké televize, díky kterým 
8



čů a na to, jak bylo těžké žít vedle své krásné 
matky, jelikož i sama Božena o ní říkávala, jak 
je nepěkná. Dozvídáme se, že Božena Němco-
vá není dobrým příkladem ženy v domácnosti 
a že i ona měla své nedostatky.

Roli zatrpklé, zohyzděné Dory N. představuje 
mladá a krásná herečka Marta Sovová z divadla 
Semafor. i přes tyto protiklady bylo její vystou-
pení v náročném žánru monodramatu naprosto 
přesvědčivé.

Představení, které zhlédlo více než 80 divá-
ků, bylo uvedeno díky finanční podpoře města 
Příbram. 
Hana Bartošová, 5. A

Celý den s Hrabalem
24hodinový maraton čtení Bohumila Hrabala 
započal v pátek 28. března v 15.00 přímo v pro-
storách školy. Tento autor nás po celou dobu 
doprovázel velmi zajímavými a často vtipnými 
příběhy. Hrabalovy tituly byly čteny jak žáky 
našeho gymnázia, tak profesory. Pro všechny 
předčítající bylo připraveno opravdu důstoj-
né místo – křeslo na vyvýšeném podiu. Měli 
tak příležitost se alespoň na chvíli stát hlav-
ními hrdiny dlouhého „předčítacího“ maratonu. 
Svou přítomností nás poctili hosté z Knihovny 
Jana Drdy Příbram či herec z Divadla A. Dvořá-
ka, Lukáš Typlt. Celých 24 hodin bylo oživeno 
i četnými hudebními vstupy, za které můžeme 
poděkovat např. panu Pavlu Kabíčkovi nebo 
našemu studentovi štěpánu Křížovi a jeho 
kamarádům. Během celého čtení jsme měli 
možnost si poslechnout i známá díla jako např. 
Ostře sledované vlaky a Postřižiny, která byla 
v minulosti také zfilmována. Nikdo se nemusel 
bát, že by při čtení nebyl občerstven. Každý ze 
studentů i učitelů doma něco upekl nebo uva-
řil. 

i když bylo v některých chvílích opravdu 
těžké neusnout, většina studentů „zaťala zuby“ 
a vydržela to. A pokud se někomu podařilo 
usnout, ráno ho určitě probudila originální roz-
cvička. Čtení skončilo v sobotu v 15:00 a my 
jsme moc rádi, že jsme mohli být součástí této 
skvělé akce.
Eliška Čeřovská, Kateřina Palánová, 5. A

Pondělní poškola s Tracyho tygrem
Já tam byl. V šedi nudných dní, ve světě, který 
se musel zbláznit. Tam, kde v zimě není sníh 
a do školy to máte do kopce, se sešli. Neby-
lo jich mnoho, ale ani příliš málo. Každý úpl-
ně jiný, jiného těla, jiné mysli, neb stejného 
záměru.

V budově Gymnázia pod Svatou Horou, kte-
rá by již měla být zavřena. V místnosti, která 
již zažila spoustu skvělých věcí. U stolu, který 
sesunutím lavic vytvořilo několik běžných lid-
ských rukou. Nad hrnkem kávy, chutnajícím 
skvěle už jenom díky skvělé společnosti, se 
náhle ozývá mužský hlas: „William Saroyan, 
Tracyho tygr.“

Příběh hravý a intimní, prostý a i přesto boha-
tý. Předáváním v rámci kruhu se z obyčejného 
čtení, stal neobyčejný zážitek. Roztomilá slova 
vycházející z úst, lahodila uchu i duši. Rados-
tí i příjemnou povinností bylo tato slova neje-
nom přijímat, nýbrž i poskytnout svým bližním. 
V umocněné chvíli společného čtení pocítili 
všichni přítomní Tracyho lásku k Lauře Luthyo-
vé. Jejich Laurou však byla síla okamžiku.

Možná, že to byla náhoda, možná, že to tak 
někdo chtěl, ale prostě se to stalo a zažili díky 
tomu něco neuvěřitelného. A až nyní jednomu 
z nich možná dochází, že se z nějakého nepo-
chopitelného důvodu sejít museli. Už jenom 
kvůli svým tygrům, kteří si tak v příjemném 
rozpoložení a v klidu mohli navzájem lízat své 
rány, které získali z každodenního boje.
Jan Cvačka, FF UK 
absolvent Gymnázia pod Sv. Horou

O nás, s námi, ale ne v naší režii
Film Hořící keř budí velký ohlas. Jak se naučit 
zábavně dějepisu? Nejlépe napínavou formou 
pomocí filmu. U Hořícího keře to platí dvojná-
sob, postavila bych ho vedle Lidic a Haberman-
nova mlýnu. Na rozdíl od těchto filmů však trvá 
přes 3 a půl hodiny, i přes bolavý zadek však 
film stále hltáte a z hlediska historické pravdy 
je nezpochybnitelný.

Musím vyzdvihnout krátkozrakost dramatur-
gů České televize, kteří před časem odmítli 
scénář k filmu o Janu Palachovi, a tak muse-
lo naši historii zaštítit zahraniční HBO a režie 
se ujmout Polsko v podobě Agnieszky Holland. 
A je vidět, že zahraničí má vkus, už jen s výbě-
rem hereckého obsazení.

Zástupci ČT teď musí sedět s hlavou v dlaních, 
protože si nechali utéct „echt veřejnoprávní 
materiál“ v kvalitě, která je v Česku tuzexo-
vým zbožím. Doufejme, že se to třeba příště 
nebude opakovat. Stejně jako temné kapitoly 
české historie.
Alena Machová, 6. A

Večer, na který se nezapomíná
Maturitní ples. Večer, který uteče jako voda. 
Radost, že všechno vychází přesně pod-
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