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Básně o cestování:

Mraveniště
Ležím si na trávě,
přikrytá oblohou.
Mé nohy bolejí, 
kam pak mě dovedou?
Pode mnou mravenci,
vidím jak běhají,
když se pak přiblížím,
město si stavějí.
Nejsou tu baráky,
ba ani auťáky.
Tak krásné bydliště,
přeju si já taky.

Kristýna Bucková, 1. A

Cestování v čase 
Chtěl bych mít stroj, co přehoupne se časem,
kdy za pár dnů procestoval bych svět.
 
Nemusel bych  zabývat  se pasem, 
pokaždé v jiném roce poznal bych co bylo a co 
je teď
 
Pak věděl bych jakou cestou a směrem mám 
se dát,
a ve kterém městě bych byl na vždy  rád.

Jakub David, 1. A

Svět
Putoval jsem Afrikou,
měl jsem žízeň velikou.
V Antarktidě byla zima 
a to není žádná psina,
Asie je plná lidí
až se člověk trochu stydí,
Austrálie- klokan v dáli,
tiše jsme tam jenom stáli. 
A tak radši moje stopy, 
míří zpátky do Evropy.

Matyáš Mottl, 1. A

Variace na Werichův jednoslabičný příběh:

Příběh jedné slabiky
Pes šel do snu, kde byl keř a ten keř znal snít 
psí sny. Pes šel za ním a chtěl snít. Tak se ptá: 
„Smím snít u tvých snů? Keř: „Smíš.“  A tak 
pod ním spal a snil. A měl psí sny. A psí sny měl 
a měl je jen on. A to vše jen, že se ptal Smím 
snít u tvých snů. A to je vše o psu ve snu. A já 
to vím, neb ten pes byl a je můj.             

Stanislav Karas, 2. A 

Dagmar  Ludačková, 2.C

Tereza Lukešová, 4. A

Veronika Svátková, 1. C

Tomáš Kuchař, 1. C
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světélek na malý moment doprovázela hudba, 
která se linula ulicemi. Náhle se několik psů 
z okolí rozštěkalo. Zpozorněla jsem. Někteří 
psi změnili štěkot na vytí. Právě dozněly zvony 
a jejich doprovod k padání hvězd vystřídali psi 
a jejich chór.

Opět jsem upřela svou pozornost k hvězdám. 
Začala jsem hledat některá souhvězdí, která 
znám. Našla jsem Orion a jeho pás, Malý a Vel-
ký Vůz. Zaostřila jsem zrak a našla souhvězdí, 
které velmi připomíná žehličku Panasonic. Je 
to velmi malý shluk hvězd kousek od Orionu. 

A tak jsem tam seděla a sledovala ty přenád-
herné svítící objekty na tmavém nebi.

Osvobození pouhým máchnutím
Jsem to já, ta holka v teniskách,
co sedí v rohu a přemýšlí o chvilkách,
o těch chvilkách, za kterými jsi ty,
o těch chvilkách, ve kterých jsme my.

Ale teď už je to jiný,
teď nejsi tu, propaluji džíny,
zvedám ostří vysvobozující,
všech mých strastí utěšující.

Je to tu, čas nadešel,
v hlavě myšlenka Proč jsi odešel?
Proč jsi mě tu nechal a k tomuhle donutil,
moje srdce, duši i tělo si zarmoutil.

První máchnutí, kapičky kapou,
Nediv se, bolí to, dám si to stranou,
Druhé máchnutí, teče to víc,
bolest už odešla, už není tu nic.

Na třetí nemám moc síly,
poslední sbohem krví na papíry.
Upřímně chybíš mi,
začínám, přečti si.

Třetí máchnutí, je to tu,
zavřu oči, vidím tmu.
Nevadí, stejně nejsi tu.
A tak se loučím s tebou,

beztak ti to bude jedno…

Z tvůrčího pera studentů
Básnická hříčka v duchu akrostichu:

Možná se mýlím
A možná že ne
Ráda nechám si poradit
I třeba od tebe
Ejhle, už to mám!

Marie Štětinová, 6. A
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Slovo na úvod
Vážení rodiče,

předcházející školní rok můžeme hodnotit 
z různých hledisek. Tím důležitým pro rodiče 
je, jak naši žáci uspěli u maturity. A o tom, 
že naše maturity dopadly výborně, píšeme na 
jiném místě. Dalším důležitým aspektem je 
obraz školy na veřejnosti a s tím související 
počet přijatých žáků do prvních ročníků. I tady 
můžeme být spokojeni, protože zájem o naši 
školu byl velký a první ročníky mají plný počet 
žáků. Všechny akce, které jsme pořádali, byly 
zajištěny a realizovány v plném rozsahu a za 
příznivého ohlasu zúčastněných. Největšímu 
zájmu i ocenění se těšil již tradičně Den divadla 
tentokrát zaměřený na dílo Karla Čapka. 

Školská rada zasedala nejprve dne 29. 8. 
2013 a byla seznámena se změnami školního 
vzdělávacího programu, projednala a schváli-
la doplnění školního řádu a byla informována 
o přípravách na nový školní rok. Dále členové 
školské rady 8. 10. 2013 projednali a schvá-
lili výroční zprávu školy o činnosti za rok 
1012/2013. Podpořili množství aktivit školy, 
ocenili výuku vybraných předmětů v angličtině 
a poděkovali městu Příbram za výměnu oken 
v budově školy.

Výbor Společnosti přátel se pravidelně schá-
zel s ředitelstvím školy, byl informován o všem 
podstatném, co se ve škole událo. Příspěvky 
od Společnosti přátel byly využívány pro potře-
by žáků na cestovné, startovné v soutěžích, na 
ceny školních soutěží i na vylepšení technické-
ho zajištění školy. 

Studentský sněm se schází s ředitelstvím 
školy pravidelně jednou v měsíci a stal se mís-
tem pro výměnu názorů na fungování školy.

Celý rok plnil realizační tým programu Come-
nia všechny naplánované úkoly a v říjnu letoš-
ního roku jsme měli možnost přivítat delegace 
partnerských škol v Příbrami. Více v příspěvku 
koordinátorky projektu Mgr. Ireny Dražanové.

V současné době běží práce na cenném pro-
jektu našich žáků s názvem Psychosomatické 
semináře 2013/2014 finančně podpořeného 
nadací O2 – THING BIG a na projektech váza-
ných na granty z Evropské unie a města Pří-
brami. 

Těší mě, že mohu končit optimisticky. Výsled-
ky maturitních zkoušek jsou výborné, akce 
školy studenty baví, škola postoupila o další 
stupeň v modernizaci. Mezi školní kroužky se 
letos zařadil i kroužek angličtiny s americkou 
asistentkou Barbarou Fisher. A co se týká oblí-
benosti, získala v roce 2012 naše škola cenné 
druhé místo v anketě Gymnázium roku pořáda-
né Českou studentskou unií.

ředitel školy Mgr. Pavel Sedláček
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Malé ohlédnutí za maturitami 2013
Vím, už je to dávno, absolventi zařezávají 
v posluchárnách vysokých škol a před námi 
jsou maturity 2014, ale přesto si myslím, že je 
vhodné připomenout, jak to vlastně u maturit 
2013 dopadlo.

Ve společné části se vedle českého jazyka, 
který je povinný, většinově žáci rozhodli složit 
zkoušku z anglického jazyka (70 %), zbytek 
volil matematiku (30 %). Ta pak dopadla v prů-
měru dobře, český jazyk chvalitebně a anglický 
jazyk na „jedna minus“.

V profilové části byly nejoblíbenějšími před-
měty zeměpis (53 %) a dějepis (35 %). Nej-
hůře, ale pořád ještě dobře, maturovali žáci 
z biologie (průměr 2,7). Se „samými jednička-
mi“ pak končili žáci, kteří si zvolili francouzský 
jazyk a dramatickou výchovu.

V 6. A zkoušku dospělosti konalo 25 žáků. 
Nikdo neselhal, 18 žáků prospělo, 7 prospělo 
s vyznamenáním. Ve 4. C se do finále probojo-
valo 20 studentů, z nich 14 prospělo a 6 pro-
spělo s vyznamenáním. 

Suma sumárum 29 % vyznamenání a žád-
ná „definitivní stopka“, to je myslím dob-
ré vysvědčení i pro kantory připravující žáky 
k tzv. zkoušce dospělosti. 

Všem gratuluji. 
Pavel Karnet
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pak přestože to vypadá, že výsledek voleb neo-
vlivním, může to být právě můj hlas, který se 
stane onou pověstnou poslední kapkou, díky 
které přeteče pohár. 

Vladimír Pôbiš, 2. C

Může mít mír klidné spaní?
OSN je jméno mé,
mým úkolem je chránit tvoji zemi.
Já ničím co je zlé
a držím mír mezi všemi.
Hrozí-li zhouba lidu tvému,
na pomoc hned vyrazím.
Věř, že dostojím slibu svému.
Klid a mír zas nastolím.
Diplomacie je sílou mojí.
Ve slovech tu sílu hledám.
Na vyjednávání můj úspěch stojí.
Padlé principy dobra na nohy zvedám.

OSN, ty starý brachu.
Nechvástáš se příliš?!
Do očí a beze strachu
ti říkám, že nás mýlíš!
Jaký tys to nástroj míru,
když jej zbraní šíříš?
Hlásáš sice slova sílu,
ale přesto zbraní míříš.
… boje… války…
Nic z toho ti není cizí.
A já se jen smutně dívám z dálky,
jak tvé sliby o diplomacii zase mizí.

Mám tedy jednu otázku.
Je OSN oprávněno k užití zbraní?
Může mír, který visí na vlásku,
mít klidné spaní?!

Zuzana Kubátová, 5. A

Literární soutěž Hanuše Jelínka
Přinášíme dvě ukázky z tvorby naší studentky 
Barbory Pavlíčkové, úspěšné účastnice v Lite-
rární soutěži Hanuše Jelínka:

Vodopád na nebi
Je večer, už dávno po půlnoci. Kolem mne se 
rozprostírá temná obloha plná zářících hvězd. 
Sedím na lavičce kousek od mého domu, je 
černočerná tma, protože žádná z blízkých pou-
ličních lamp nesvítí. Poblíž žlutě natřené a vel-
mi tvrdé lavičky polehává můj znavený pes, 
sleduje netopýry, kteří občas prolétnou tmou.

Je ticho. Sleduji ty zářivé koule na oblo-
ze a přemýšlím nad životem. Najednou jedna 
z velevážených hvězd si nejspíše usmyslela, že 
se ztratí a spadne. Po sléze se k ní přidaly i dal-
ší. A tak jsem pozorně sledovala, kdy spad-
ne další, a v duchu jsem si počítala, kolik jich 
zmizelo před mými zraky. Bylo to neuvěřitelné 
a přece skutečné. 

Uplynula asi hodina a na vzdáleném koste-
le se rozezněly zvony. Ten krásný vodopád 
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kou obžalobou. Oběma studentům gratuluje-
me!

Oba oceněné články otiskujeme:

Má vůbec nějakou hodnotu můj jediný 
hlas?
Každý občan České republiky, který dosáh-
ne osmnácti let, má právo zúčastnit se voleb. 
Mně je sice o jeden rok méně, ale častokrát se 
zamýšlím nad tím, zda může můj osamocený 
hlas vůbec něco změnit, zda má nějakou váhu. 
Pokládám si otázku, jestli moje budoucí účast 
ve volbách nepředstavuje jen nesmyslně pro-
marněný čas a jak dalece můj zanedbatelný 
hlas vhozený do volební urny pohne politickou 
situací v zemi.

Ano, můj hlas je jen malou kapkou v moři. 
Pokud si řeknu, že rozhodnutí, které učiním, 
vlastně nic nezmůže a na výsledky voleb nemá 
vliv, připravuji si nenápadně půdu pro svou 
volební neúčast. Musím se nutně cítit nezod-
povědně a tímto postojem dávám najevo svůj 
absolutní nezájem o dění kolem sebe. Tak tro-
chu si také zabezpečuji alibi na pozdější dobu. 
Ve spojení s ostatními hlasy podobně smýšle-
jících voličů oplývá ale právě ten můj nesku-
tečnou a obrovskou silou, jejíž vliv již zřejmě 
nezůstane bez určitého efektu, dokonce možná 
vymezí směr dalšího vývoje.

Svým hlasem jasně vyjadřuji, že vývoj mé 
země mi není lhostejný. Přesto, že vliv jediné-
ho hlasu se zdá být téměř nulový a jen stěží 
dokáže vytýčit další cestu, kterou bych chtěl 
kráčet, zcela jistě v celkovém součtu všech 
hlasů má svůj význam a opodstatnění. Pevně 
věřím a jsem přesvědčen, že právě můj hlas 
může cosi změnit. Nejsem totiž ve svém úsilí 
sám. Doufám, že ruku v ruce s dalšími voliči 
disponujeme schopností určovat vývoj událos-
tí. Navíc tímto gestem podpořím své osobní 
pocity a využiji možnost svobodně se rozhod-
nout. Vždyť volební výsledky se zákonitě pro-
mítají také do mého života.

Samozřejmě mohu nechat všemu volný prů-
běh a po skončení voleb jen kritizovat jejich 
výsledky a osočovat všechny kolem sebe. 
Vážím si ale možnosti, kterou jsem dostal. 
Myslím si, že volební účast je svým způsobem 
také občanskou povinností a velkou ctí, kterou 
jsme si vybojovali. 

Mnoho voličů své právo volit nepochopitelně 
zahodí. Jejich snaha a aktivita jim připadá zby-
tečná a bezvýznamná. Domnívám se, že vět-
šina z nich prostě jen zlenivěla, někteří jsou 
zklamaní z předcházejících zkušeností. Tento 
přístup se mi nelíbí a zásadně s ním nesouhla-
sím.

Chci věřit, že můj hlas má smysl a obrovskou 
váhu. Pokud se voleb nezúčastním, daruji svůj 
hlas stranám v poměru konečného výsledku 
voleb. Jestliže podlehnu mylnému názoru, že 
volit nemá smysl, pomáhám těm stranám, kte-

ré bych nikdy nevolil. Když k volbám půjdu, 
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S Comeniem -
do Turecka, do Francie
a potřetí do Anglie.
Do Anglie, kde se žije,
do té mocné monarchie!

Po příjezdu zjišťujeme,
všechno je tu obráceně.
Mnoho věcí vidíme,
nestačit se divíme.

V Condover Hall –
místě, kde ubytováni jsme byli,
hry pro nás připraveny jsou 
a my do pohádky se vžili.

V Birminghamu –
ve škole, kam pozváni jsme byli,
líbilo se nám 
a všední den tu rozveselili.

V Oxfordu – 
ve městě studií,
na kolej jsme zavítali
i knihovnu viděli,
suvenýry nakoupili 
a domů pak odjeli.

 Petr Pochman, 2. C

Takto vzletně vidí návštěvu skupiny našich stu-
dentů zapojených v projektu Comenius v červ-
nu 2013 v Anglii jeden z účastníků. Zažili zde 
teambuildingové aktivity v národnostně smí-
šených družstvech, poznávali své možnosti, 
komunikovali v rámci dané skupiny a spolu-
pracovali. V anglické škole na ně čekalo pre-
zentování dílčích výstupů o národních tradicích 
a také prohlídka budovy. Závěrečný den měli 
studenti možnost navštívit St.Peter´s Colledge 
v Oxfordu. Interaktivní prohlídka jim podala 
zevrubnou informaci o možném studiu na této 
proslulé univerzitě.
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Comenius v Příbrami
Od 19. do 23. října proběhlo 4. setkání pro-
jektu Comenius 2012–2014, tentokrát jsme 
jako hostitelská země uvítali naše partnery ze 
Španělska, Francie, Anglie, Německa a Turec-
ka nejen krásným počasím, ale i bohatým kul-
turním programem.

 Víkendovým pobytem v Praze a následujícími 
dny v Příbrami jsme se snažili našim přátelům 
přiblížit naši bohatou historii a kulturu náv-
štěvou významných památek a akcí. Pražský 
hrad, Karlův most, projížďka po Vltavě, náv-
štěva představení černého divadla IMAGE THE-
ATRE byla místa, která jsme jim ukázali. Pobyt 
zde jsme zpestřili netradičním ubytováním na 
botelu Admirál a ochutnávkou českých specia-
lit v místních restauracích. 

V Příbrami jsme navštívili poutní místo Svatá 
Hora a Hornické muzeum. Zavítali jsme také 
do naší školy, kde studenti klubu Comenius při-
pravili občerstvení, prohlídku učeben a různé 
workshopy. Na radnici si na nás udělal čas pan 
starosta, Ing. Pavel Pikrt. 

Celému setkání předcházely týdny příprav, 
které byly sice náročné, ale mnohdy i zábav-
né. Kromě prezentací na téma národní kuchy-
ně jsme pro naše partnery připravili i krátké 
medailonky o Praze a Příbrami a na památku 
jsme jim upekli perníčky. 

Všechny dny jsme si maximálně užili a dou-
fáme, že se brzy s našimi přáteli opět uvidíme. 
Do té doby budeme udržovat kontakt pomocí 
sociálních sítí a připravovat se na naše další 
setkání, které proběhne v dubnu příštího roku 
ve Španělsku. 

Mgr. Irena Dražanová, koordinátor projektu,  
Veronika Hlinková 4. C

Lektor s americkým přízvukem
Gymnázium pod Svatou Horou se může v tomto 
školním roce pyšnit dalším zahraničním lekto-
rem. S našimi studenty se začala seznamovat 
Američanka Barbara Fisherová, absolventka 
oboru fyziky na univerzitě The Richard Stock-
ton College of New Jersey. Barbara je držitelka 
prestižního mezinárodního stipendia J. William 

Fulbrighta pro americké studenty. 

Letos jsme pro naše studenty vybrali měs-
to s největším a „údajně“ nejkrásnějším trhem 
– saskou metropoli Drážďany. Sem se nastě-
huje na konci roku vánoční jarmark s nabídkou 
tradičních vánočních výrobků, se svojí nenapo-
dobitelnou atmosférou plnou chutí, vůní a my 
bychom rádi byli při tom. 

Pojeďte s námi 11. 12. 2013!
Mgr. Zdeňka Křesinová

Bílá pastelka
Bílá pastelka je organizace, která pomáhá zra-
kově postiženým lidem. Každým rokem umož-
ňuje studentům středních škol zapojit se do 
dobročinné akce na pomoc právě této skupině 
handicapovaných. Letos jsme se dobrovolně 
přihlásily i my.

Nejdříve jsme se musely seznámit s infor-
macemi o tom, kam vybrané peníze poputují 
a komu přesně pomáhají, až poté jsme moh-
ly vykročit do ulic a oslovovat občany Příbra-
mi. Setkaly jsme se s lidmi, kteří dobře vědě-
li, o jakou organizaci se jedná, ale také jsme 
mluvily s občany, kterým jsme musely celou 
situaci objasnit. Jelikož je sdružení Bílá pastel-
ka celkem známé, lidé nám věřili a nebáli se 
přispět. Věděli, že vybrané peníze půjdou sku-
tečně na dobrou věc. Několikrát jsme slyšely 
i příběhy, které nebyly zrovna veselé a při nichž 
by nejednomu člověku dokonce i slza ukápla.

Byla to neuvěřitelná zkušenost, a kdyby byla 
možnost pomáhat takto lidem znovu, rády by-
chom se zapojily. Nejen, že jsme se dozvěděly 
více o této organizaci, ale dostalo se nám cti 
potkat se s lidmi, kteří byli přímo ve spojení se 
zrakově postiženými a nebo sami této organi-
zaci pomáhali.

Michaela Hurtová a Kateřina Palánová, 5. A

Škola plná novin
Projekt MF DNES „Studenti čtou a píší noviny” 
probíhá sedmým rokem. 

Naše škola se stala již tradičním účastníkem 
a ani letos tomu není jinak. Tentokrát se stu-
denti nejprve zamýšleli nad tématem Volby 
jako základ právního státu, poté se jejich myš-
lenky vrátily k instituci, která má a pravděpo-
dobně i bude mít vliv na způsob jejich života, 
to znamená do školy, a to v tématu Moje škola, 
moje budoucnost!? a nakonec dostali příležitost 
poradit mocným tohoto světa, jak zajistit pořá-
dek a mír, 3. zadání totiž znělo Globální policie. 
Globální morálka. 

Příjemným překvapením pro nás bylo, když 
hned v prvních novinách, které k nám do ško-
ly dorazily, byl otištěn článek našeho studenta 
Vladimíra Pôbiše z 2.C. Další radost na sebe 
nechala chvíli čekat, ale dočkali jsme se. Tento-
krát se podařilo dostat na stránky novin Zuzaně 
Kubátové z 5. A se svojí „angažovanou“ básnic-
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Stejného úspěchu jako Barbara v USA dosáh-
lo i Gymnázium pod Svatou Horou, škola je 
jednou z pouhých deseti škol v České republice 
podpořených v tomto školním roce Fulbrighto-
vou nadací.

Den jazyků na Gymnáziu pod Svatou 
Horou
25. 9. 2013 jsme oslavili Den jazyků netradič-
ními aktivitami. Mladší ročníky ve skupinách 
vymýšlely „nový“ národ a vše co s ním souvisí, 
takže nejen jazyk, ale kreslily i mapu, vlajku, 
národní kroj, typická jídla, volnočasové aktivity 
a další atributy. Jejich nápady hýřily kreativi-
tou. Skupinová práce probíhala velmi bouřlivě. 
Některé skupiny se také zapojily do spoluprá-
ce se Základní školou pod Svatou Horou. Naši 
studenti si vyslechli prezentace žáků základní 
školy v anglickém jazyce a aktivně o projek-
tech diskutovali.

Starší ročníky nejprve metodou brainstormin-
gu zapisovaly myšlenkové asociace , které je 
napadaly ve spojení se zeměmi, jejichž jazyky 
se na naší škole učí. Následně studenti prezen-
tovali své výstupy a pomyslně navštívili Rusko, 
Německo, Francii, USA či Afriku. Tato aktivita 
nám přiblížila zmíněné regiony jiným úhlem 
pohledu, na který při hodinách výuky jazyků 
není vždy čas a prostor. A rovněž se ukázalo, 
že je víc než nutné se cizí jazyky učit, protože 
vycestovat do zahraničí je snadné. Dokazují 
nám to i naši absolventi při svých studijních, 
soukromých a pracovních pobytech za hrani-
cemi.

Zisk dalších projektových peněz
Studenti našeho gymnázia Kateřina Motejlo-
vá, Dušan Mejzr, Michal Moravec a Jan Siřinek 
uspěli v projektu Nadace O2 Think big. Získali 
60 000 Kč na realizaci 10 psychosomatických 
seminářů od října 2013 do března 2014, a to 
nejen pro studenty gymnázia.

V říjnu se tři hlavní organizátoři zúčastnili tří-
denního školení v Doksech, kde se naučili jak 
řídit, administrovat a prezentovat svůj projekt, 
základy PR a marketingu, efektivního plánování 
a komunikace. Projekt tak mohl úspěšně začít.

První seminář Pohyb, výtvarno, drama se 
uskutečnil v pátek a v sobotu 25. a 26. října. 
Vedla ho zkušená lektorka, výtvarnice, taneč-
nice a divadelnice Hana Habrychová. Semináře 
se zúčastnilo 14 lidí nejen z našeho gymnázia. 
Po několikahodinovém pohybovém a tanečním 
soustředění vzniklo i krátké taneční vystoupe-
ní, které je možno vidět na youtube.com profi-
lu Gymnázia pod Svatou Horou.

Mgr. Tomáš Bílek

Projekt Finanční gramotnost pro školy
Koncem června se na naší škole uskutečnil 
projekt České spořitelny a KFP „Finanční gra-
motnost pro školy“. Cílem projektu bylo pomo-
ci škole zařadit nejmodernější způsoby výuky 
finanční gramotnosti, seznámit učitele a stu-
denty s hrou Finanční svoboda a tím změnit 
myšlení, postoje a chování studentů k osobním 
financím.

Dvoudenního projektu se účastnila 1. A a 2. A. 
Projekt probíhal ve třídě. První den se studenti 
za přítomnosti lektora a proškolených učitelů 
seznámili s metodikou a naučili se hrát finanční 
hru. Druhý den se konalo finále školního tur-
naje. Vítězní studenti byli odměněni deskovou 
hrou Finanční svoboda.

Projekt byl všemi účastníky hodnocen klad-
ně. Výuka formou hry je pro studenty vždy při-
jatelnější a srozumitelnější.

Mgr. Eva Šálková

Co se chystá?
Vánoce se blíží a s nimi i tradiční návštěva 

vánočních trhů v Německu.

8



1
6

Takže, milí studenti, učte se, ať se kvalitně 
domluvíte. Nikdy nebudete mít tolik času na 
studium jazyků jako na střední škole.

Mgr. Hana Malátková

Opět na prknech, co znamenají svět
Stejně jako každý rok se i letos studenti Gym-
názia pod Svatou Horou představili koncem 
června spolužákům i veřejnosti na prknech 
velké scény příbramského divadla v rámci své-
ho Dne divadla. Letošní téma bylo dílo Karla 
Čapka, protože Památník Karla Čapka ve Strži 
u Dobříše slaví 50 let svojí existence. Předsta-
vení se zúčastnila i ředitelka Památníku Karla 
Čapka ve Strži Kristina Váňová.

Svá představení si studenti zopakovali 14. říj-
na opět na velké scéně. Diváky se tradičně stali 
žáci základních škol z Příbrami a okolí. Zájem 
o vstupenky byl tak velký, že všichni aktéři 
museli na prkna dvakrát, dopoledne a znovu 
i odpoledne. 

Z divadelního a filmového života
Ve středu 11. září zahájilo Gymnázium pod 
Svatou Horou divadelní sezonu svého Malého 
svatohorského divadélka představením Vál-
ka profesora Klamma s Oldřichem Navrátilem 
v hlavní roli. Představení, které do Příbrami 
zavítalo již po čtvrté, si Oldřich Navrátil opět 
užíval a pochválil také pozornost našich stu-
dentů. Ti si od letošního roku mohou scénář 
hry od Kai Hensela vybrat do svého maturitní-
ho kánonu.

7

Světla našeho divadélka se znovu rozsvítila 
24. října. Na programu bylo tentokrát autor-
ské představení režisérky Terezy Karpianuso-
vé - Lolitky na cestách, představení „O malých 
mrchách a velkém strachu“. Hra s velkým ná-
bojem, vynikajícími hereckými výkony obou 
mladých protagonistek nadchla všechny pří-
tomné diváky. 

V listopadu se ještě chystá představení Osa-
mělé večery Dory N od Mileny Štráfeldové. 
Scénickou montáž dopisů Dory Němcové, dce-
ry Boženy Němcové, v které se diváci seznámí 
s jejím, někdy i mírně šokujícím, pohledem na 
matku. 

Zmíněná představení jsou finančně podpo-
řena městem Příbram v rámci projektu Mladé 
a experimentující divadlo 2013.

Dramatický soubor naší školy měl tu čest 
zahrát 20. září představení Problém součas-
né slovenské autorky Zuzy Ferenczové na pří-
bramském Krasohledění. Staronové obsazení 
se hry zhostilo na výbornou a přispělo k zvidi-
telnění práce mladých divadelníků po vedením 
Tomáše Bílka.

I v letošním roce pokračují naši studenti 
v návštěvě představení příbramského divadla 
a pražských divadelních scén v rámci Klubu 
mladého diváka. Máme také možnost navště-
vovat filmová představení v rámci filmového 
klubu „Filmy, na které se zapomnělo…“.

Mgr. Zdeňka Křesinová

Příbramská Noc divadel
Gymnázium pod Svatou Horou se po boku desí-
tek profesionálních i neprofesionálních scén 
a divadelních souborů zapojí do první Noci diva-
del v České republice. Na Příbramsku bude do 
tohoto mezinárodního projektu zapojeno jako 
jediné. Akce proběhne v Malém svatohorském 
divadélku a začne již ve 14.00 hodin v sobo-
tu 16. listopadu. Účast přislíbili Zalezlíci, Diva-
dlo za vodou, DS Půlnoc a DS Gymnázia pod 
Svatou Horou. Součástí Noci divadel bude také 
projekce krátkých animovaných filmů plzeňské 
Animánie. 

Dobrovolné vstupné bude věnováno na pro-
sincový provoz nízkoprahového zařízení pro 
děti a mládež Bedna.


